Pas op voor C.S. LEWIS
http://www.wayoflife.org/fbns/bewareof-cslewis.html
Alle Schriftaanhalingen komen uit de HSV of 1977. Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Ik heb verscheidene waarschuwingen geschreven over de populaire C.S. Lewis en ik wil verder het
gevaar onderstrepen van deze man. Recent zond een lezer me een citaat uit een van Lewis’ Narnia
reeksen: The Last Battle1, hoofdstuk “Further up and Further in”. Bemerk heel zorgvuldig het volgende:
“Toen viel ik aan zijn voeten en dacht: Dit is voorwaar het uur van de dood, want de Leeuw (die
alle eer waardig is) zal weten dat ik al mijn dagen Tash gediend heb en niet hem. Niettegenstaande is het beter de Leeuw te zien en te sterven dan Tisroc te zijn van de wereld en te leven.
Maar de Heerlijke boog zijn gouden hoofd voorover en raakte mijn voorhoofd met zijn tong en
zei: Zoon, gij zijt welkom. Maar ik zei: Helaas, Heer, ik ben niet uw zoon maar een dienaar van
Tash. Hij antwoordde: Kind, alle dienst die gij voor Tash gedaan hebt reken ik aan als dienst
voor mij. En toen, om redenen van mijn groot verlangen naar wijsheid en begrip, kwam ik mijn
angst te boven en stelde ik een vraag aan de Heerlijke en zei: Heer, is het dan waar, zoals de
Aap zei, dat gij en Tash één zijt? De Leeuw gromde zodat de aarde schokte (maar zijn wraak
was niet tegen mij gericht) en zei: Dat is vals. Niet omdat hij en ik één zijn, maar omdat wij tegenover elkaar staan neem ik de diensten tot mij die gij aan hem hebt gedaan. Want ik en hem
zijn van zulk een verschillende aard dat geen vuile dienst aan mij kan gedaan worden, en geen
dienst die niet vuil is kan aan hem gedaan worden. Daarom, als enig mens bij Tash zweert en
die eed houdt omwille van de eed, dan is het voor mij dat hij waarlijk gezworen heeft, maar hij
weet het niet, en ik ben het die hem beloon. En indien enig mens een wreedheid begaat in mijn
naam, dan, alhoewel hij de naam Aslan [= de leeuw] noemt, is het Tash die hij dient en zijn
daad wordt door Tash ontvangen. Begrijpt gij dat, Kind? Ik zei: Heer, gij weet hoeveel ik begrijp. Maar ik zei ook (want de waarheid noodzaakt mij): Maar ik heb heel mijn leven Tash gezocht. Geliefde, zei de Heerlijke, tenzij uw verlangen naar mij uitging zoudt gij niet zolang en
zo waarlijk gezocht hebben. Want allen vinden wat zij waarlijk zoeken”.

Er worden hier twee vervloekte ketterijen geleerd
Lewis leert hier vervloekte valse leringen en die zijn nog gemener omdat ze bedoeld zijn voor de
indoctrinatie van kinderen!
Ten eerste: zij die oprecht de duivel (Tash) dienen, die dienen volgens Lewis eigenlijk God (Aslan,
de leeuw) en zullen uiteindelijk door God aanvaard worden. Dit is de ketterij van het universalisme,
en velen hangen deze valse leer aan, gelovend dat God op een of andere wijze ongelovigen en volgelingen van valse religies in de hemel zal ontvangen, zelfs al kennen zij Jezus Christus niet in dit
leven.
Toen ik jaren geleden een interview had met het hoofd van de Nieuwe Testament afdeling van de
Serampore University (Gesticht door William Carey in India), vertelde hij mij hetzelfde. Ik vroeg
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hem of de Hindoes door God zullen aanvaard worden indien zij in hun religie oprecht zijn, en hij
antwoordde: “Zeker”.
Maar de Bijbel zegt: Zeker niet! Efeziërs hoofdstuk 2 vertelt ons de toestand van ieder persoon buiten het wedergeboren geloof in Jezus Christus:
Hij is dood door de misdaden en de zonden (vers 1).
Hij wordt beheerst door de overste van de macht der lucht, de duivel (vers 2).
Hij is een kind van de ongehoorzaamheid (vers 2).
Hij wordt gedomineerd door het vlees (vers 3).
Hij is van nature een kind van de toorn (vers 3).
Hij is zonder Christus (vers 12).
Hij is vervreemd van Gods verbonden (vers 12).
Hij is zonder hoop (vers 12).
Hij is zonder God in de wereld (vers 12).
Hij is veraf van God (vers 13).
In feite heeft de Heer Jezus Christus deze kwestie al geregeld, lang vóór het schrijven van de Efezebrief. In Zijn gesprek met Nicodemus zei de Heer Jezus categoriek:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk
van God niet zien” (Johannes 3:3).
Nicodemus was een erg oprechte religieuze Jood, en als er enige categorie van mensen naar de hemel zou gaan, zonder wedergeboren te zijn, dan zouden het mensen zijn zoals hij. Maar Jezus
Christus zei dat dit niet zou gebeuren.
Bovendien leert Lewis dat het behoud kan verkregen worden door werken en religieus zoeken, en
dat is een vals evangelie dat door God vervloekt wordt in de Galatenbrief:
“Ik verwonder mij, dat gij zo haastig wijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook,
dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd
hebben, die zij vervloekt” (Galaten 1:6-8).
Er is slechts één waar Evangelie, en dat is de redding door berouw en geloof in het bloed van Jezus
Christus; maar er bestaan vele valse evangeliën, en die beweren allemaal dat een mens op een of
andere manier gered kan worden door goede werken.
Pas op voor de gevaarlijke leraar C.S. Lewis, en pas evenzo op voor zijn vriend, de Roomskatholieke J.R. Tolkien.
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