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De New Age christen – een  
geaccepteerde paradox 

Bron : Ray Yungen, https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=31302 , 16-1-2020 

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

 
 

Het is belangrijk om te begrijpen dat Satan niet alleen probeert men-
sen naar de donkere kant van een goed versus kwaad conflict te trek-
ken. Eigenlijk probeert hij de kloof tussen hemzelf en God, tussen 
goed en kwaad, helemaal uit te roeien. 

De huidige populariteit van meditatieve contemplatieve mystiek 
vormt een zeer verwarrende uitdaging voor het evangelische chris-
tendom. We komen nu de New Age Christen of Aquarische Christen 
tegen. Deze term beschrijft iemand die in zijn of haar thuiskerk blijft 
en het christelijke geloof belijdt, maar die bovendien ook verschil-
lende aspecten van de New Age of Aquarische mentaliteit in zijn of haar leven heeft opgenomen. 
New Age auteur David Spangler was erg optimistisch over de mogelijkheid van deze integratie toen 
hij schreef: “Het punt is dat de New Age hier is … ze bouwt zichzelf en vormt zichzelf te midden 
van het oude”.[1] 
Wat de dynamiek van deze trend heeft aangewakkerd, is de diner-in-buffetstijl benadering die de 
afgelopen dertig jaar een kenmerk van Amerikaanse religieuze gevoeligheden is geworden - je 
neemt wat je wilt en laat de rest. Amerikanen kiezen en mengen religies alsof ze espresso’s bestel-
len : kies je espressomix, maar je krijgt nog steeds koffie - kies je spirituele pad, maar je krijgt nog 
steeds God. Wat bij je spirituele smaak past, breng je samen. Het resultaat is een hybride New Age-
spiritualiteit. 
Ik herinner me een gesprek met een vrouw in een koffiebar. We praatten over geestelijke onderwer-
pen en haar opmerkingen lieten me geloven dat ze een evangelische christen was. Tegen het einde 
van ons vriendelijke gesprek liet ze een bom op me vallen toen ze eruit flapte: “Wel, we hebben 
allemaal het Christus-bewustzijn!1” 
In een ander incident deelde een plaatselijke pastor me mee hoe een vrouw die hij al lang als een 
sterke solide christen had gekend, bijna werd meegesleept door New Age-denken. Haar jonge vol-
wassen zoon was verslaafd aan drugs en onderging een drugrevalidatieprogramma. In het proces 
introduceerde zijn therapeut hem in New Age spiritualiteit. Op zijn beurt deelde hij het met zijn 
moeder en gaf haar een boek met de titel Conversations With God (een bestseller uit de New Age). 
Ongelofelijk, ze merkte dat ze zich liet meeslepen door de argumenten van het boek en begon te 
betwijfelen of het evangelische christendom inderdaad wel de enige weg naar God was. Haar ver-
langen om haar zoon op één lijn met God te zien, liet haar geest open om de mogelijkheid te ver-
welkomen dat verschillende mystieke paden even oprecht waren in het vinden van God. Het kostte 
deze pastor bijna twee uur om deze vrouw te helpen de fout van haar denken te begrijpen. Houd in 
gedachten dat deze vrouw een solide en toegewijde christen was die al tientallen jaren haar christe-
lijke geloof beleefde. Als deze christenen kunnen worden beïnvloed, hoe zit het dan met mensen die 
nog kwetsbaarder zijn voor wat er gaande is in de grotere cultuur? 

 
1 Een van de termen die New Agers regelmatig voor het hogere zelf gebruiken, is het Christus-bewustzijn is. Voor hen 
is Christus niet een persoon, maar een toestand van zijn. “De Zoon van God is niet Jezus maar ons gecombineerd Chris-
tus-bewustzijn” – A Course in Miracles. 
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De New Age-boodschap heeft zo’n positieve klank dat het nodig is om achter de aantrekkelijke ge-
vel te kijken om te zien wat er eigenlijk is. Als je naar een massagetherapeut gaat die Reiki beoe-
fent, moet je de ware aard van die praktijk kennen. Als uw arts wil dat u mediteert, moet u de spiri-
tuele gevaren van oosterse meditatie kennen. Terwijl de wereld verder uitgroeit tot een volwassen 
mystieke samenleving, zal het steeds moeilijker worden om te ontsnappen aan de ideeën en praktij-
ken waar ik al jaren voor gewaarschuwd heb. Christenen moeten zich bewust worden van wat er 
gebeurt om geïnformeerde keuzes te kunnen maken over dingen die hen geestelijk nadelig kunnen 
beïnvloeden. Bovendien zullen veel van onze vrienden, familieleden en collega’s op zoek zijn naar 
spirituele oplossingen voor de onzekerheden van onze samenleving en de wereld waarin we als ge-
heel leven. Het volgende verslag maakt dit punt als geen ander duidelijk. Een christen in Georgië 
e-mailde me met het volgende verhaal: 

Op het werk vertelde een collega die diaken is in de plaatselijke baptistenkerk me over zijn be-
zoeken aan een plaatselijke vrouw voor “Therapeutische massage”. Hij zei dat ze “een soort In-
diase techniek” gebruikte. Ik vroeg hem of het Reiki was en hij zei: “Ja dat is het. Ze is een rei-
kibeoefenaar”. 

Ik vertelde hem wat ik in je boek over Reiki had gelezen en hij werd defensief.  
Hij zei: “Het kan me niet schelen wat het is, zolang het maar werkt”. 

Ik zei: “Je bent een diaken. Hoe kun je zo’n verklaring afleggen?” 
Hij zei: “Er zijn verschillende diakenen in mijn kerk die in Reiki geloven”. 
Ik smeekte hem om wat onderzoek naar het onderwerp te verrichten, en ik stuurde hem een e-
mail met citaten van enkele sites die Reiki promoten. Later vertelde hij me dat hij kon zien waar 
ik naartie wilde, maar dat hij, zolang hij niet in het spirituele aspect ervan geloofde, niet begreep 
waarom hij er niet aan zou deelnemen. Ik was verrast dat er een Reiki-beoefenaar was in het 
midden van de landelijke Bible Belt van Amerika. Ik denk dat niets me nog meer zou schok-
ken.[2] 

Eén boek over het Chakra-systeem (waarop Reiki is gebaseerd) laat duidelijk zien: 
Veel mensen die open kroonchakra’s hebben, hebben een diepgaande spirituele ervaring gehad 
waarin hun gebruikelijke gevoel van gescheiden en apart zijn wegvalt en er een gevoel is van 
Eén te zijn met Alles. Er is een diep gevoel van samenvoegen. … Er is in wezen een gevoel dat 
Dit Alles God is, en ik ben een deel van Dit Alles, dus ben ik ook God.[3] 

Dit concept heeft natuurlijk zijn oorsprong in de geestenwereld. Reiki News levert dit bewijs: 
Stelt u zich mijn verbazing voor tijdens mijn eerste Reiki-les toen ik de astrale beelden van 
[geesten]gidsen en helende geesten observeerde die heldere glinsterende stralen van helende 
energie uitgieten in de handen van beginnende beoefenaars.[4] 

De belangstelling voor Reiki en andere mystieke praktijken neemt zodanig toe dat de meeste men-
sen hier vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Een populaire therapeut maakte de volgende 
beoordeling met betrekking tot de groeiende stuwkracht van New Age praktische mystiek: 

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe diep hun impact wordt gevoeld in het onderwijs, het 
bedrijfsleven, de geneeskunde en psychotherapie. Het is veilig om te zeggen dat de heersende 
religie in Amerika … is niet langer het Christendom is, maar in plaats daarvan New Age.[5] 

Het zou me niet verbazen als de meerderheid van de mensen in Amerika een familielid of goede 
vriend heeft die mantra-meditatie doet, yoga beoefent, Reiki of Therapeutic Touch is tegengekomen 
of een fervent fan is van de Oprah Winfrey-shows. Hoe zou iemand zich ooit kunnen voorstellen 
dat een van deze schijnbaar goedaardige of zelfs nuttige methoden of talkshows een verband kan 
hebben met Satan of dat wat tegen God is? Een broeder in Christus die ik op een dag voor koffie 
ontmoette, gaf me het antwoord op die vraag: hij verwees naar de Schrift waarin Eva van de vrucht 
nam, en hoewel het leek op iets goeds, waren de resultaten van haar deelname erg schadelijk. 
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“En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, 
ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn 
vrucht en at …” (Genesis 3:6). 

Ten tweede, en net zo belangrijk, wat constitueert eigenlijk datgene wat satanisch is? Vrijwel ieder-
een in het Christendom vergelijkt die term, satanisch, met dingen die duister en sinister zijn. De 
Bijbel geeft echter een heel ander beeld van Satan - een beeld dat perfect past in de New Age-
beweging. Satan zei: “ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Jesaja 14:14). Hij zei niet dat 
hij de Allerhoogste zou zijn; hij zei dat hij zich zal gelijkstellen met de Allerhoogste. Hoe kon Satan 
deze missie volbrengen? 
Het is belangrijk om te begrijpen dat Satan niet alleen probeert mensen naar de donkere kant van 
een goed versus kwaad conflict te trekken. Eigenlijk probeert hij de kloof tussen hemzelf en God, 
tussen goed en kwaad, helemaal weg te werken. Wanneer we deze benadering begrijpen, helpt het 
ons te begrijpen waarom de katholieke mystieke monnik Thomas Merton zei dat iedereen al ver-
enigd is met God of waarom Jack Canfield (Chicken Soup for the Soul auteur) zei dat hij God door 
alle dingen voelde stromen. Alles betekent alles - niets is weggelaten. Een dergelijke redenering 
houdt in dat God Zijn heerlijkheid aan de hele schepping heeft gegeven; vermits Satan deel uit-
maakt van de schepping, deelt ook hij in deze heerlijkheid en is hij dus “gelijkgesteld met de Aller-
hoogste”. 
In tegenstelling tot dit valse geloof van het samengaan van goed en kwaad en de mens of de schep-
ping “gelijkgesteld met de Allerhoogste”, kunnen mens en God alleen door het Kruis worden sa-
mengebracht. Als de alles-is-één visie waar zou zijn, dan zou redding door een Verlosser onnodig 
worden en zou Jezus’ dood aan het Kruis helemaal futiel en zinloos worden gemaakt. Opdat het 
Kruis zin zou kunnen hebben, moet er een scheiding zijn tussen Gods volmaakte natuur en de zon-
dige natuur van de mens. We weten dat Satan slechts één vijand heeft - het Kruis; hij weet dat zon-
der dit geen mens met God kan worden verzoend. 
De Bijbel zegt dat de boodschap van het Kruis de kracht van God is, en hoewel er twee tegengestel-
de geestelijke rijken zijn, heeft God altijd gezegevierd en zal Hij altijd zegevieren. Satan kan Gods 
ultieme plan nooit dwarsbomen. En toch wordt de hedendaagse westerse samenleving verleid door 
praktische mystici die door hun eigen proclamaties Gods plan van eeuwige redding ontkennen. Zal 
de meerderheid van de mensheid gaan geloven dat alles één is en er geen lijn getrokken kan worden 
tussen goed en kwaad? De Bijbel waarschuwt: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede 
kwaad” (Jesaja 5:20). 
Maar een dergelijk plan bestaat nu en zal toekomstige gebeurtenissen vormgeven - gebeurtenissen 
die de koers zullen veranderen waarop miljoenen zullen vorderen. 
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