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Roma Downey Promoot New Age doctrine (God “in” 
iedereen en alles) – Christelijke leiders zwijgen 

Bron : https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=28991 , 30-10-2018 

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

 

Proclaim 19 
New Age sympathisant Roma Downey stond op de agen-
da om te spreken op de National Religious Broadcaster 
(NRB) 2019 conventie, “Proclaim 19”.1 Zij zou daar spre-
ken samen met erg populaire evangelicals, zoals John 
MacArthur, Rick Warren, Greg Laurie en Kirk Cameron. 
Lighthouse Trails rapporteerde over het verhaal bij de 
uitgave van Greg Reid’s boekje, Butterfly Illusions2 (dat 
sterke New Age boodschappen onthult in Roma Dow-
ney’s nieuwe boek, Box of Butterflies). 
Kort na de uitgave van het boekje, vernam Lighthouse 
Trails dat Roma Downey’s naam (samen met die van haar 
man Mark Burnett) verwijderd3 was uit de sprekerslijst 
van Proclaim 19. Telefoons van ons naar het NRB4 kan-
toor in Washington, DC, brachten geen antwoord op de 
vraag waarom Roma Downey’s naam verdwenen was, 
anders dan “het is nog niet beslist” of ze daar zal spreken. 
Het is zowat het “normale” protocol bij christelijke leiders 
dat, wanneer ze uitgedaagd worden, er een doodse stilte 
komt vanuit het NRB, zowel als van de evangelicale figu-
ren die erbij betrokken zijn. Maar nieuwe informatie over 
Roma Downey’s geloofspunten zal hopelijk het NRB en 
christelijke leiders ertoe aanzetten om verantwoordelijk-
heid te tonen en het juiste ding te doen. 

God “in” iedereen en alles? 
De crux van de New Age zijn niet Ouijaborden en Tarotkaarten, maar veeleer het fundamentele 
geloof dat God “in” iedereen en “in” alles is.5 Het is de heersende doctrine van alle New Age lerin-
gen, zowel als de wortel van mystieke meditatie. Geloven dat God IN iedereen en alles is betekent 
ultiem de afwijzing van het kruis (of men zich dat realiseert of niet). Als God in iedereen is, zou er 
voor Jezus geen reden geweest zijn om naar het kruis te gaan als een plaatsvervanger voor ’s men-
sen zonden, omdat we dan goddelijk zijn en geen Redder nodig hebben. Dat is de reden waarom één 
prominent New Age leider over zijn “God” zei: “het tijdperk van de Enkelvoudige Redder is voor-
bij”[1] (omdat wij allen Redders zijn). Het zou niet meer dan redelijk zijn dat christelijke leiders, 
die belijden Gods Woord en Zijn wegen te kennen, gemakkelijk het contrast zouden onderscheiden 
                                                             
1 http://nrbconvention.org/?cID=212 . 
2 https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=28901  
3 https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=28965  
4 http://nrb.org/about/  
5 Dit is “panentheïsme”: Van het Gr. pan (geheel) + Gr. en (in) + Gr. theos (god). De filosofische opvatting dat God de 
eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God. (Van Dale).  
De zienswijze dat God immanent (= lett. “er in blijvend”) is in het gehele universum, dat het universum een deel is van 
God en dat God de drijvende kracht is in het universum. In tegenstelling tot pantheïsme, betekent panentheïsme niet dat 
het universum synoniem is met God. (Wiki). Kortom: God is IN alles wat bestaat. (Dit in tegenstelling tot “pantheïs-
me”: God IS alles wat bestaat). 
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tussen New Age spiritualiteit en bijbels Christendom. Maar in het geval van Roma Downey en he-
dendaagse christelijke leiders, is dat niet zo. 
Al vele jaren nu heeft Roma Downey consistent en publiekelijk zichzelf getoond als sterk op één 
lijn te liggen met de New Age. Reeds lang was haar spirituele mentor New Age/New Thought pas-
tor en leraar Della Reese6 [zie foto bovenaan, en de voetnoot] die Downey als een moederfiguur 
beschouwde. Downney studeerde af aan de Universiteit van Santa Monica (USM; een van de meest 
populaire New Age scholen in de wereld). Zij citeerde graag de New Age leider en stichter van de 
school John-Roger[2] (die beweerde dat hij inwoning had van het “mystical traveler conscious-
ness”7). Kort nadat ze afstudeerde van USM, kwam Downey op de evangelicale christelijke scène 
(noemde zichzelf een devoot katholiek) en produceerde bijbelverhalen films, en werd hartelijk ver-
welkomd door talloze christelijke beroemdheden, met inbegrip van Rick Warren, David Jeremiah, 
Greg Laurie, Samuel Rodriguez (zij schreef het voorwoord in zijn 2017-boek, Be Light 

8), en Joel 
Osteen. En nu, heel recent, verwelkomde men haar met open armen om te spreken op Proclaim 19, 
amen met John MacArthur [zie een waarschuwing: http://www.verhoevenmarc.be/macarthur.htm ], 
Rick Warren, Greg Laurie en Kirk Cameron. 

Christelijke leiders zwijgen 
Totdat Lighthouse Trails en anderen hun bezorgdheid publiceerden, had niemand van de hierboven 
genoemde mannen enig blijkbaar probleem met geassocieerd te worden met Roma Downey. Maar 
weten zij dan niet, of zijn zij niet bezorgd over, wat zij allemaal gelooft? Of hebben zij hun voor-
deel gedaan met hun associatie met haar, en negeerden zij waar zij werkelijk voor staat? (Zij heeft 
tenslotte de affectie en volgzaamheid verkregen van miljoenen en miljoenen mensen van sinds haar 
Touched by an Angel 

9 dagen – zij die zich associëren met haar zouden ongetwijfeld profiteren van 
haar substantiële populariteit). Over deze zaak (d.w.z. de motieven van de leiders) kunnen we enkel 
speculeren. Maar over de kwestie van Roma Downey’s New Age geloof, kunnen we zeker zijn. 
Bijvoorbeeld, in twee verschillende interviews, een in 2012 (tijdens het maken van The Bible reeks) 
en een in april 2018, stelde Downey dat zij gelooft dat God “in” alles en iedereen is. Zie de video 
hieronder : 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=q2RXVCZm01k  

En zoals Greg Reid aantoont in zijn boekje Butterfly Illusions, echoot Downey’s nieuwe boek Box 
of Butterflies deze zelfde boodschap dat God in iedereen is door te zeggen: afscheiding is een illusie 

[3]. Reid confronteert christelijke leiders (waarvan velen Box of Butterflies 

10 onderschreven11) voor 

                                                             
6 Della Reese, 1931-2017, was een Amerikaanse jazz en gospel zangeres, actrice, en aangesteld predikant :  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Della_Reese  
7 https://www.amazon.com/Mystical-Traveler-Consciousness-Spiritual-Awareness/dp/B004IM9ZFW  
8 https://www.amazon.com/Be-Light-Shining-Beauty-Darkened-
ebook/dp/B013NIGKVI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540917381&sr=8-
1&keywords=samuel+rodriguez+roma+downey  
9 http://www.letusreason.org/curent1.htm  
10 http://whputnam00.blogspot.com/2018/06/a-book-review-to-unpack-roma-downeys.html  
11 http://boxofbutterflies.com/testimonials.html  
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het niet voldoende onderscheiden en niet corrigeren van Roma Downey en haar man met betrekking 
tot hun New Age geloof en hen niet aan te tonen dat zo’n geloof de antithese is van de boodschap 
van de Bijbel en het Evangelie, en dat deze twee niet kunnen samengevoegd worden. (We moeten 
hier even tussenin brengen dat recent Greg Reid de gelegenheid had om Roma Downey de biografie 
te overhandigen van Warren B. Smit, The Light That Was Dark: From the New Age to Amazing 
Grace12) – Kunnen christelijke leiders zeggen iets in die aard gedaan te hebben om Roma Downey 
te corrigeren? 

In zijn eigen boekje, Be Still and Know That You Are Not God (God is NOT in Everyone and Every-
thing),13 schrijft Smith:  

Onze geestelijke Tegenstander zou graag willen dat wij geloven dat we allen “één” zijn omdat God 
“in” iedereen en alles is. Hij probeert de wereld en de kerk te overtuigen dat terwijl Jezus de Chris-
tus is, dat ook iedereen dat is. En terwijl Jezus God is, zo is ook iedereen dat. Om deze ketterse New 
Age doctrine – van God en Christus “in” iedereen – te benadrukken wil hij ons verder doen geloven 
dat er niets van enige betekenis gebeurde op het kruis van Golgotha. Echter, de Bijbel maakt erg 
duidelijk dat iets extreem wonderlijks en overweldigends gebeurde op dat kruis. Want het was op 
het kruis dat Jezus Christus stierf om de wereld te redden, toen Hij de zonde versloeg (1 Johannes 
2:2), de dood (2 Timotheüs 1:10), en de Duivel zelf (Hebreeën 2:14). Als de ene en enige Christus 
is Hij onze Rots (1 Korinthiërs 10:1-4), ons Fundament (1 Korinthiërs 3:11), en de Redder van de 
wereld (1 Johannes 4:14). 

De tragedie betreffende deze situatie van Roma Downey en christelijke leiders is dat de leiders Ro-
ma Downey gebruiken, en Downey gebruikt de leiders, en onze Tegenstander gebruikt hen beiden – 
en talloze naïeve niet onderscheidende christenen worden daarin meegesleept. 
Zal Roma Downey spreken op Proclaim 19? We weten het niet meer. Het NRB zegt niets over de 
verwijdering van haar naam, behalve het onofficiële commentaar naar ons toe “dat het nog niet be-
slist werd”.Wij dringen aan bij zowel John MacArthur, Greg Laurie, Kirk Cameron, als de andere 
leiders om te doen wat juist is: spreken met Roma Downey over de gevaren van de New Age lerin-
gen die de leringen van de Heer Jezus Christus rechtstreeks tegenspreken 

Eindnoot: 
1. Neale Donald Walsch, The New Revelations: A Conversation with God (New York, NY: Atria 
Books, 2002), p. 157. 
2.  On Roma Downey’s August 4th 2011 Twitter. 

3. To understand the “lie of separation” heresy, read Warren B. Smith’s booklet, Oneness vs. Sepa-
ration Heresy “Now” in the Church: https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=28156 . 

 
 

 

Lees verder: 
o Christus in de “Bijbel” van Roma Downey en Mark Burnett : 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-in-debijbel-RomaDowney.pdf  
o Over New Age : http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm  

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

                                                             
12 http://www.warrenbsmith.com/  
13 https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17572  


