Sarah Young’s “Jesus Calling”, NL: “Dicht bij Jezus”
Belangrijk boek van Warren B. Smith onderzoekt Sarah Young’s boek
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=13301, 12-10-2013
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Sarah Young

Lighthouse Trails heeft recent een contract afgesloten met auteur Warren B. Smit betreffende zijn
nieuwe boek: “Another Jesus” Calling, een bijbelse analyse van en kritiek op Sarah Young’s book,
Jesus Calling -- in het Nederlands uitgegeven als: Dicht bij Jezus (zie plaatje hierboven). Omdat
miljoenen lezers (waarvan de meesten verklaren christenen te zijn) zich keren tot Jesus Calling voor
boodschappen en inspiratie, waarvan zij geloven dat ze van Jezus Zelf komen, is een zorgvuldig en
verantwoordelijk onderzoek van Sara Young’s boek een noodzaak.
Met een snel groeiend aantal christenen dat zich keert tot contemplatieve mystieke praktijken, om
God te “ervaren”, voelen de redacteurs van Lighthouse Trails een dringende noodzaak om het recentste boek van Warren B. Smith te presenteren aan het lichaam van Christus, en door dit te doen
stellen wij deze vraag: is Sarah Young’s “Jezus” de Jezus van de Bijbel, of is deze een valse Christus, waarvoor de Bijbel waarschuwt dat er vele zouden komen in de laatste dagen?(Lukas 21:8).
Over “Another Jesus” Calling:
Toen voormalig new-ager Warren B. Smith Jesus Calling van
Sarah Young las, werd hij erg bezorgd en verontrust te vernemen
dat een aantal new age praktijken en concepten gepresenteerd
werden als iets wat heel normaal is voor christenen.
Zelfs nog zorgwekkender was dat er geen waarschuwingen of
disclaimers aanwezig waren over het aangeboden materiaal. Tegen het eind van het boek had de “Jezus” daarin subtiel, en niet
zo subtiel, allerlei occulte/new age praktijken geïntroduceerd,
zoals chanelling (kanaliseren), spiritueel dicteren, creatieve visualisatie, meditatie, goddelijke alchemie, co-creatie met God, en
practicing the presence (de aanwezigheid praktiseren), alsof dat
‘alledaagse kost’ is voor christenen. New age termen en concepten werden in de boodschappen gebracht alsof zoiets heel gewoon zou zijn. Bovendien waren er indirecte verwijzingen naar
een pantheïstische dichter en twee klassieke new age boeken,
samen met een van harte onderschrijving van God Calling1: een
gekanaliseerd boek dat Sarah Young inspireerde om te trachten
haar eigen persoonlijke boodschappen van Jezus te ontvangen.
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Ook het ongewone taalgebruik door de “Jezus” van Jesus Calling, was storend. Alsof alledaags
taalgebruik vervangen werd door vreemde woordkeuzes, onverantwoorde vleierij, wereldse clichés,
repetitieve frases, geringschattende commentaren, en niet zo subtiele bespottingen. Deze Jesus
Calling lijkt een duidelijke poging te zijn van onze geestelijke Tegenstander om dieper door te dringen in de christelijke kerk.
Smith’s “Another Jesus” Calling stelt de vraag: is de “Jezus” van Jesus Calling de bijbelse Jezus
Christus, of is hij een valse christus die velen bedriegt? Gezien het feit dat al miljoenen exemplaren
van Jesus Calling verkocht werden, moet het antwoord op die vraag gevonden worden. Warren
Smith geeft ons de documentatie en de bijbelse referenties die nodig zijn om dat antwoord te vinden
“Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een
andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen
hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthiërs 11:4).
Boekinformatie:
ISBN: 978-0-989509-3-3-6, $11.95, ong. 128 pag. Voor meer informatie of bestelling:
http://www.lighthousetrails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LTP&Pr
oduct_Code=AJC).
Uittreksel uit “Another Jesus” Calling van Warren B. Smith
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=13480
In de inleiding van Jesus Calling, zegt Sarah Young dat zij geïnspireerd werd persoonlijke boodschappen van “Jezus” te ontvangen na het lezen van God Calling [van A.J. Russell]. Ik herinnerde
me God Calling omdat dit een boek was dat ik had toen ik nog verwikkeld was in de new age leringen. Ik vond het verontrustend dat Sarah Young geïnspireerd werd door een metafysisch boek als
God Calling. Nu, die namiddag na het aankopen van Jesus Calling in de christelijke boekhandel,
kocht ik ook het boek God Calling in een tweedehands boekwinkel. Ik zou later te weten komen dat
God Calling samen met Jesus Calling te koop stond in een andere christelijke boekhandel. …
Omdat Jesus Calling persoonlijke “boodschappen” bevat waarvan Sarah Young zegt dat ze aan haar
gegeven waren door Jezus Christus, is het belangrijk na te gaan of deze boodschappen werkelijk
van Jezus zijn. Zijn ze consistent met de leringen van Gods Woord? Is er iets nieuws of twijfelachtigs dat subtiel geïntroduceerd wordt? Kortom: kunnen we op Jesus Calling vertrouwen als zijnde
een godvruchtig, opbouwend boek? …
Wat onze geestelijke Tegenstander niet wil is dat mensen het subtiele bedrog kennen dat in de wereld en in de kerk hier en nu werkzaam is. Een bedrog waarbij stemmen beweren “Jezus”, “God” en
de “Heilige Geest” te zijn die op directe wijze tot mensen spreken middels boeken, zowel als tijdens
hun stille tijd van contemplatie, contemplatief gebed, en ja, door “de aanwezigheid praktiseren”.
Een bedrog dat ons terugvoert naar Jezus’ waarschuwing in Mattheüs 242 met betrekking tot de
eindtijd. …
Van bij het begin is het onze geestelijke Tegenstander zijn plan geweest om een namaak-Christus
voor te stellen die gradueel nieuwe openbaringen, leringen en een new age wereldreligie-oplossing
introduceert aan een verstoorde wereld die wanhopig op zoek is naar antwoorden. Zijn geduldige
maar gestadige aanval op de kerk is ernstig toegenomen in de recente decennia. Volgens de Schrift
zullen zijn bedrieglijke plannen culmineren in de grootste identiteitsdiefstal aller tijden. Hij zal
zichzelf aan de wereld presenteren als Christus. Hij zal dan letterlijk de betekenis van de term Antichrist vervullen, en zal komen in de naam van Christus, maar hij zal in feite Christus tegenstaan
alsook alles waar echte christenen voor staan. (uit “Another Jesus” Calling:
http://www.lighthousetrails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LTP&Product_
Code=AJC).
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“Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs
24:5).
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