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Monisme en Pantheïstisch Monisme 
Wie gelooft het? Is het Bijbels? 

Bron: http://www.christiananswers.net/  
Samengesteld door Daryl E. Witmer van AIIA Institute. Eerste bron: Dr. John Weldon en  

John Ankerberg, Encyclopedia of New Age Beliefs (Harvest House, 1996). 

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

 
Monisme: Gedefinieerd als de zienswijze dat de realiteit een 
verenigd geheel is en dat alle bestaande dingen kunnen toege-
schreven aan of beschreven worden als een enkel concept of sys-
teem. Het is de leer dat geest en materie reduceerbaar zijn tot 
dezelfde ultieme substantie of principe van bestaan. 
Pantheïstisch Monisme: Identificeert God met het universum en 
alles wat daarin is. Het wordt handig samengevat door: “Alles is 
Eén, Eén is Alles, Alles is God”. 
Monisme en Pantheïstisch Monisme hebben allebei historische 
wortels in de religies en wereldbeschouwingen van het Oosten.  

 

Zijn deze gelijk aan of verschillen ze van het Monotheïsme? 
Monotheïsme is in tegenstelling daarmee de leer dat er slechts één God is, en dat Hij persoonlijk is, 
en afgescheiden van Zijn schepping. Monotheïsme heeft zijn wortels in de geloofssystemen van het 
Jodendom en het Christendom. 

Hindoeïsme. Advaita Vedanta1 houdt het concept van één oneindig, ononderscheidelijk, onper-
soonlijk, goddelijk wezen van zaligheid en bewustzijn (satchitananda), Brahman genoemd, waar-
van gezegd wordt dat het de enige realiteit is. Al de rest is illusie, de droom van Brahman, inbegre-
pen de hele stoffelijke wereld, b.v. bomen, bloemen, sterren, en zelfs mensen. Brahman kan niet 
rationeel gedefinieerd worden (neti netic = niet dit, niet dat). Brahman dan is onbezonnen, niet we-
tend, en onkenbaar. 

Taoïsme is een oosters systeem van religieus denken. Barry Pierce zegt in A Synthesis of Taoist 
Philosophy: “Tao is de essentie van het universum en kan aanzien worden als ‘God’”. 

Lifespring (geclassificeerd als de human potential movement2) is een New Age opleidingsseminar 
dat gevolgd werd door meer dan 300.000 mensen, gesticht door John P. Hanley in 1974, en geba-
seerd op de monistische filosofie dat alles één is. Volgens Lifespring: “Het Absolute binnenin 
transcendeert alle dualiteiten, inbegrepen goed en kwaad”. 

Swami Adbhutananda geeft deze opmerking: “Goed en kwaad hebben geen absolute realiteit”. 

Silva Mind Control (SMC) is een spiritualistische zelfhulpseminar gesticht door José Silva3 in 
Laredo, Texas in 1944. Vandaag is het uitgegroeid tot een grote internationale structuur. Zie het 
volgende uittreksel van de SMC nieuwsbrief: 

“Alles is in zekere zin de universele geest en de schepping van die geest (mind)… Ieder van 
ons is een idee in de universele geest. De mens kiest ervoor van zichzelf te denken als een 

 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta  
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Lifespring  
3 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/silva.htm  
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afzonderlijk wezen… maar eigenlijk participeren we in deze geest (mind) zoals een atoom 
van water participeert in de substantie van de oceaan”. 

Conversations with God, een bestseller New Age boekenreeks van Neale Donald Walsch4. Hij 
citeert ‘God’: 

“U bent altijd een deel van God, omdat u nooit los van God bent. Dit is de waarheid van uw 
bestaan. Wij zijn een Geheel. Zo, nu hebt u de hele waarheid”. “Dus ga uw gang! Vermeng 
wat u noemt het profane met het diepgaande (profound) - zodat u kan zien dat er geen ver-
schil is, en ervaar Alles als Eén”. “Ik Ben Wat Ik Ben: Alles Wat Is”. 

A Course in Miracles (zie Een cursus in Wonderen5), een erg populair New Age boek, bracht al 
meer dan 1000 studiegroepen teweeg in de VS en leert: “Net zoals een zonnestraal zich niet kan 
losmaken van de zon, en een golf zich niet van de oceaan kan afscheiden, zo kunnen wij ons niet 
afscheiden van elkaar. Wij maken allen deel uit van één onmetelijke zee van liefde, van één ondeel-
bare goddelijke geest” (p.37). 

Irwin Kula, een conservatieve Joodse rabbi, met hier een citaat van hem in Frontline (productie 
van WGBH Boston, Faith and Doubt at Ground Zero, uitgezonden op TV op 3-9-2002): 

“Wanneer u de naadloosheid ziet van dit alles, dat is wat ik bedoel met God”. 
“Ik denk dat als u mij vraagt wat 9/11 echt betekende, dat het mij de waarheid deed begrij-
pen dat alles één is”. 
“Wij hebben allen van die ervaringen gehad waarbij we erkennen: ‘Whoa! We zijn hier veel 
meer verbonden’. Dat is wat deze brandweerlieden hadden. Nu, zij hadden geen tijd om er 
bij na te denken omdat eigenlijk, als je erover nadenkt, je dan separaties begint te creëren. 
Zij dachten er niet bij na. Alles wat zij wisten was: wij zijn absoluut verbonden. Dat is wat 
we bedoelen wanneer we zeggen God”. 

Deepak Chopra is de auteur van The Seven Spiritual Laws of Success, hier gerecenseerd door 
Doug Groothuis: 

“Chopra’s monisme (het idee dat alles één is) ondermijnt werkelijk het idee van geven. Als 
alles één is, zijn er helemaal geen gevers of ontvangers. Evenmin kan iets werkelijk fout zijn 
als alles gelijk deel uitmaakt van de goddelijke intelligentie. De grondslag voor moraliteit 
ontbindt zich”. 

Charles Manson [de macabere moordenaar]: “Als God Eén is, wat is dan slecht?” 

Dr. John Weldon: 
“De culturele acceptatie [van het Monisme] zou zowel het individuele als het maatschappe-
lijk doel in het leven tenietdoen. De oosterse religies… vergoddelijken de mens, depersona-
liseren God, maken van de schepping een ‘illusie’, en rechtvaardigen en promoten sociale 
apathie, om maar enkele ernstige consequenties te noemen. India… wordt verondersteld een 
land te zijn van voortdurende geestelijke verlichting… [maar] men hoeft slechts de culturen 
te onderzoeken waarin het concept van God als persoonlijke Schepper werd afgewezen om 
de ongelukkige resultaten te zien”. 

Wat zegt de Bijbel? 
“Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en ge-
diend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 1:25). 
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4 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen2.pdf  
5 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen.pdf  
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