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E-mail aan Lighthouse Trails:
Verleden jaar bestelde ik minstens 10 exemplaren van “Another Jesus” Calling [van Warren B. Smith] om aan anderen te geven die erg
enthousiast waren over Jesus Calling [van Sarah Young] of aan gelovigen die hun bezorgdheid uitten over het boek. Mijn beide dochters (beide twintigers) begonnen Jesus Calling enkele jaren geleden
te lezen, maar God zij dank, ze verlieten het boek omdat, zoals ikzelf,
zij het “niet te doen” vonden.
Ik gaf “Another Jesus” Calling aan enkele zendelingsvrouwen toen
zij naar onze kerk kwamen. Ik vond het interessant dat zij, alhoewel
zij zich in andere landen bevonden, bezorgd waren over Jesus
Calling en dat zij nu, terug thuis, de brede populariteit van het boek
hebben gezien.
Ik gaf een exemplaar van “Another Jesus” Calling ook aan twee vrienden in de kerk, zowel als aan
mijn pastor. Ik vroeg ieder van hen om het boek te lezen, en als zij het niet wilden behouden het
terug te geven … Ik heb helemaal geen reactie gehoord van mijn pastor tot gisteren …
Ik wil u van tevoren laten weten dat onze pastor … door de jaren heen herhaaldelijk gesproken
heeft over de Emergent Church en opmerkte wat er fout aan is … . Hij is correct in de meeste van
zijn leringen, en er is niets in uw “Wat wij geloven”-pagina waar onze kerk het niet mee eens kan
zijn. Dus, het bedroefde me toen ik van hem volgende brief kreeg over “Another Jesus” Calling:
[Beste _______],
Sorry dat het me zo lang duurde om dat boek aan u terug te bezorgen. Alhoewel ik het
perspectief en de achtergrond van de auteur kan appreciëren … geloof ik dat hij reageert
wegens zijn occulte betrokkenheden in het verleden en hij niet evenwichtig is in zijn denken. Ik geloof dat hij mist wat de Schrift “de gemeenschap van de Heilige Geest” noemt.
U weet dat ik een leraar ben die van nature sceptisch is. Maar ik heb Jesus Calling en Sarah
Young’s andere werken gelezen, met mijn antennes goed open, en ik heb absoluut niets
gevonden wat in strijd is met de Schrift. Als zij ooit zou uitkomen met iets wat de Bijbel tegenspreekt, dan zou ik de eerste zijn om het af te keuren. Maar, zoals ik zei, ik vind niets
wat niet gevalideerd wordt door het Woord van God. Ik ken ook een aantal mensen die er
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enorm door gediend en getroost werden doorheen erg moeilijke beproevingen, en waarbij
zonder mankeren hun wandel met de Heer werd versterkt, niet in enig opzicht gehinderd.
Het is belangrijk de vrucht van iemands leringen/geschriften te toetsen.
Ik waardeer dat u dit met mij deelt! Blessings, Pastor _______

Ik ben hierdoor zo in de war. Hoe kunnen sommige mensen, waarvan ik weet dat zij sterke christenen zijn, niet de rode lampen zien, terwijl sommigen van ons, zoals ik (die zichzelf niet beschouwen
als voorbeelden in bijbelstudie), deze wél kunnen zien? Mijn dochters, die opgroeiden onder de
diepgaande bijbelstudies en cursussen van deze pastor, die toegewijd waren aan het bestuderen van
de Bijbel in zijn context en met toetsing van wat je erin leest, hebben beiden hun bezorgdheid uitgedrukt over dit boek. Ik schrijf hun scepticisme direct toe aan de leringen van onze pastor! Mijn
pastor is erg loyaal geweest in het prediken tegen valse leraars/emergenten, en dus heeft zijn recensie ons erg verrast.
Hoe dan ook, ik weet niet wat ik moet verwachten, of aan u vragen, met het zenden van deze email. Als u hierop op een of andere manier wenst te antwoorden, dan zou ik dat fijn vinden, maar
als u zich niet geroepen voelt hierop te antwoorden, dan zal ik dat begrijpen.
Sincerely, Sally [niet de echte naam]
Onze commentaren:
Beste Sally,
Dank dat u ons iets meedeelt over uw situatie. Het feit dat uw pastor over Jesus Calling zegt: “ik
heb absoluut niets gevonden wat in strijd is met de Schrift”, spreekt boekdelen. Vooreerst, hij kan
“Another Jesus” Calling niet gelezen hebben van cover tot cover, of tenminste niet met een nietbevooroordeelde attitude. Er zijn talloze documentatiebronnen opgenomen (zie de links beneden) in
“Another Jesus” Calling die duidelijk aantonen dat “Jesus Calling veel dingen bevat die in strijd
zijn met de Schrift. Bijvoorbeeld: Het feit dat Sarah Young zegt dat Jesus Calling geïnspireerd werd
door een “channeled” (spiritistisch gekanaliseerd) new age boek God Calling dat absoluut in strijd
is met de Schrift. Het feit dat Sarah Young talloze new age termen gebruikt (zoals “co-creation”,
een term die geheel onbijbels is), is in strijd met de Schrift. Het feit dat Sarah Young’s “Jezus”
spreekt van Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef op zo’n geringschattende manier is in strijd met de
Schrift; enz., enz.
Sally, het antwoord van uw pastor doet ons vermoeden dat Jesus Calling niet het enige “nieuwe”
spiritualiteit boek is dat hij OK vindt. Wij geloven dat als iemand spreekt zoals hij, deze zich op de
weg van de misleiding bevindt. Bovendien, dat uw pastor zegt dat Warren Smith1 “mist wat de
Schrift ‘de gemeenschap van de Heilige Geest’ noemt” (2 Korinthiërs 13:13), is geheel ongerechtvaardigd. Warren Smith gelooft zeker in de “gemeenschap” van de Heilige Geest en niets in “Another Jesus” Calling suggereert iets anders. Als we de redenatie van uw pastor verder volgen, dan
heeft ieder die de geesten onderzoekt en toetst (wat de Bijbel ons zegt te doen) geen “gemeenschap”
met de Heilige Geest. Dit komt overeen met hyper-charismatische leraren die zeggen dat we niets in
vraag mogen stellen van wat zij zeggen werken te zijn van de Heilige Geest. Zeker, uw pastor weet
dat er een legitiem werk is (en gemeenschap) van de Heilige Geest en dat er werken zijn van valse
geesten (Satan en zijn demonen), en als Bereeërs worden we in de Schrift onderricht om zorgvuldig
en ijverig te onderzoeken wie wie is. Warren Smith onderzocht Jesus Calling, toetste dat aan de
Heilige Schrift, en vond het een ernstig gebrek hebben aan bijbelse integriteit. Het spijt ons dat uw
pastor dat niet ziet, en we vinden het droevig voor uw kerk, die nu de grootste klap zullen moeten
incasseren vanwege de onachtzaamheid van uw pastor. Wij willen niet te hard klinken, Sally, maar
we weten niet hoe we dit anders moeten formuleren.
Nog een laatste opmerking met betrekking tot het commentaar van uw pastor: “hij [Warren Smith]
reageert wegens zijn vroegere occulte betrokkenheden en is niet evenwichtig in zijn denken” – dit is
een belachelijke redenering. Dat zou hetzelfde betekenen als dat een voormalige alcoholicus, die
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Meer over Warren B. Smith: http://www.warrenbsmith.com/
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anderen waarschuwt die zich te buiten gaan aan alcohol, niet evenwichtig is in zijn denken omdat
hij er een verleden betrokkenheid mee heeft. Het is juist wegens Warren’s verleden betrokkenheid
met het occulte dat hij gekwalificeerd is dit waar te nemen en ertegen te waarschuwen. Spijtig genoeg zijn er al te veel pastors die uw pastor zijn redenatie volgen wanneer het komt tot geestelijke
misleiding. En daardoor vinden we de kerk in haar huidige toestand.
Nogmaals bedankt om ons dit mee te delen,
Editors at Lighthouse Trails
Documentatie over Jesus Calling door Warren B. Smith:
o The New Age Implications of “Jesus Calling”
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16568
o Changing “Jesus Calling”—Damage Control for a False Christ
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16349
o In Jesus Calling: Jesus Contradicts Himself
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15857
o On Jesus Calling: Contemplative Prayer, the New Age, & Psalm 46:10
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14965
o Jesus Calling Devotional Bible?—Putting Words in Jesus’ Mouth—And in the Bible
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14775
o Happy New (Age) Year! – Top-Selling Christian Book, Jesus Calling, Derides Abraham,
Father of the Christian and Jewish Faith
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14315
o About That Jesus Calling – 10 Things You Might Not Know
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14118
Boekinformatie:
“Another Jesus” Calling, door Warren B. Smith:
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&Produ
ct_Code=AJC).
Eerder verscheen in NL-vertaling:
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-Jesus-Calling.pdf (Warren B. Smith)
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-2.pdf (George Zeller)
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young3.pdf (Warren B. Smith)
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