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“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij
zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor
zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun
gehoor van de waarheid afkeren en zich keren
tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4).

Young onderschrijft openlijk universele redding
In zijn zopas verschenen boek, Lies We Believe About God, (Leugens die we geloven over God; zie
plaatje hierboven-links) beschrijft bestseller auteur Paul Young zichzelf openlijk als een universalist.1 In hoofdstuk 13 wil Young ons doen geloven dat het een “leugen” is tot iemand te zeggen: “U
moet gered worden”.[1] Young stelt zichzelf de retorische vragen: “Suggereert u dat iedereen gered
is? Dat u gelooft in universele redding”?[2] Hij antwoordt: “Dat is precies wat ik zeg”![3] Young
gaat dan verder met te leren dat “elk afzonderlijk menselijk wezen in Christus is” en dat “Christus
in hen is”.[4] Men kan zich herinneren hoe Young deze zelfde ketterse woorden in de mond legde
in zijn “Jezus” karakter in The Shack.2 Hij schreef:
God, who is the ground of all being, dwells in, around, and through all things.[5]
(God, die de grond is van alle zijn, woont in, omheen en doorheen alle dingen).
Young’s trinitarische leugen
Young wil ons zijn trinitarische leugen doen geloven dat God, Jezus en de Heilige Geest in iedereen
inherent wonen.[6] Dit is precies wat de valse “Christus” van de New Age leert. In feite is dit de
fundamentele leer van de New Age/New spirituality/New World Religion die progressief de wereld
en de kerk is binnengekomen.
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Over de leugen van universele redding: http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm .
De NL-uitgave van The Shack heet “De uitnodiging”. Zie plaatje hogerop-rechts.
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New Age in de Kerk
Zoals ik erop gewezen heb in mijn boekje, The Shack and Its New Age Leaven,[7] (De Shack en zijn
New Age zuurdeeg), is de leer dat God “in” iedereen is, een ketterse New Age leer die de afgelopen
dertig jaren in toenemende mate werd gepopulariseerd door New Age auteurs en leraars, en sterk
gepromoot werd door figuren zoals Oprah Winfrey. Het is droevig dat die leer ook gevonden wordt
in de werken van welgekende figuren zoals Robert Schuller, Rick Warren, Eugene Peterson, Leonard Sweet, and Sarah Young.[8] En in een artikel dd. 1 november 2016, bracht het Catholic News
Service een artikel, getiteld: “Pope Offers New Beatitudes for Saints of a New Age”, stelde Paus
Franciscus, in een mis in Malmö, Zweden, een nieuwe “zaligspreking”3 voor: “Gezegend zijn zij
die God zien in ieder persoon en ernaar streven dat ook anderen hem ontdekken”.[9]
Wat zal de Kerk doen?
Paul Young wilde een conversatie hebben over de natuur van God, en die conversatie staat nu centraal in de kerk. Zullen kerkleiders en gelovigen strijden voor het geloof en de goede strijd strijden,
of zullen zij valse leraars, zoals Paul Young, hun niet-gecontesteerde zeg en niet-gecontesteerde
wegen toelaten?
Eindnoten:
1. Chapter 13 title in Lies We Believe About God is “You need to get saved.”
2. William Paul Young, Lies We Believe About God (New York, NY: Atria Books; An imprint of Simon & Schuster,
2017), p. 118.
3. Ibid.
4. Ibid., p. 119.
5. William P. Young, The Shack (Newbury Park, CA: Windblown Media, 2007), p. 112.
6. In C. Baxter Kruger’s book, The Shack Revisited: There Is More Going On Here Than You Ever Dared to Dream, in
the foreword, Shack author William Paul Young writes: I want to say, “Thank you, and please read The Shack Revisited.” He adds, “If you want to understand better the perspectives and theology that frame The Shack, this book is for
you. Baxter has taken on the incredible task of exploring the nature and character of the God who met me in my own
shack” (p. ix). On page 49 of The Shack Revisited , Kruger writes: “For inside of us all, because of Jesus, is nothing
short of the very trinitarian life of God.” C. Baxter Kruger, The Shack Revisited: There Is More Going On Here than
You Ever Dared to Dream (New York, NY: FaithWords), p. 49.
7. To read this booklet, click here: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=12290 .
8. I have documented a short history of how this deceptive New Age teaching has entered the world and the church in
my booklet Be Still and Know That You Are Not God. The booklet includes quotes by each of these figures. To read this
booklet, click here: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17572 .
9. Cathy Wooden, “Pope Offers New Beatitudes for Saints of a New Age”:
http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2016/pope-offers-new-beatitudes-for-saints-of-a-new-age.cfm
(Catholic News Service, November 1, 2016).

Meer in dit verband:
o Paul Young : “De God van het Evangelisch Christendom is een Monster”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Shack.pdf
o De “Jezus” waarvan de wereld houdt (over “The Shack” – “De Uitnodiging”):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wereld.pdf
o “The Shack” getoetst aan de Bijbel: http://www.toetsalles.nl/htmldoc/shack.ha.htm
o Bijbelgetoetste kritiek op “The Shack”: http://www.rejoicenow.nl/page/the-shack
o Artikelen over de New Age: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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Zie de zaligsprekingen in Mattheüs 5.
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