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Wikipedia:
The Bible [De Bijbel] is een televisieserie [en boek], geproduceerd door Roma
Downey en Mark Burnett. De serie is een live-action- en computeranimatiefilm
en is opgenomen in Marokko en elders. Het verhaal is gebaseerd op de Bijbel
en ging 3 maart 2013 in première in de Verenigde Staten. In de serie worden
de Bijbelse verhalen verteld zoals de Ark van Noach, de Exodus, en de Geboorte, Dood en Opstanding van Jezus. De EO heeft de rechten gekocht om
de serie in Nederland uit te zenden. Uitzending van de serie EO (Nederland):












1. In het begin (11-05-2014)
2. Exodus (18-05-2014)
3. Het beloofde land (25-05-2014)
4. Koninkrijk (01-06-2014)
5. Overleven (08-06-2014)
6. Hoop (15-06-2014)
7. Missie (22-06-2014)
8. Verraad (29-06-2014)
9. De kruisiging (06-07-2014)
10. Moed (13-07-2014)

http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Bible_(2013)

Plaatje: http://www.bol.com/nl/p/debijbel-het-verhaal-van-god-en-onsallemaal/9200000021934352/

Roma Downey is de mede-eigenaar, samen met haar man Mark Burnett, van Lightworkers Media,
de producer van The Bible miniserie die uitgezonden werd in 2013 (History Channel) en The Son of
God film die uitkwam in 2014 (20th Century Fox). De film is een bewerking van de miniserie. In
december 2014 zou Lightworkers Media Women of Bible uitzenden
Het feit dat Roma producties wijd en zijd gepromoot wordt door “evangelicale” christenen is een
bewijs van de breedte en diepte van de afvalligheid waarvan wij getuige zijn in deze eindtijd.
The Bible miniserie werd onderschreven door Rick Warren, Jim Daly van Focus on the Family,
T.D. Jakes, Joel Osteen, Lisa Harper van Women of Faith, Luis Palau, Dick Rolfe, en vele anderen.
Osteen, Warren en Jakes waren adviseurs voor de Lightworkers Media productie. Rick Warren
huurde bioscopen voor de vertoning van de Son of God film. Osteen kocht en distribueerde 8.000
tickets.
Victoria Osteen en Kay Warren verschijnen in de Women of the Bible. Deze vrouwen zijn de vrouwen van de pastors van twee van de grootste “evangelicale” kerken in Amerika. Ook Joyce Meyer
verschijnt in Women of the Bible.
Roma Downey speelde een prominente rol in het januari 2015 concert We Will Stand Contemporary Music, met Cottrell (Beth Moore’s worship leader), Steven Curtis Chapman, Steve Green, Dallas Holm, Russ Taff, The Imperials, Don Francisco, First Call, Michael Omartian, Francesca
Battistelli, Kari Jobe, Laura Story, Petra, 4Him, Point of Grace, Carman, Nicole Mullen, en
anderen.
Downey’s producties zijn enorm populair geweest.
De eerste episode van The Bible, die liep in maart 2013, zag meer dan 13 miljoen kijkers, het grootste kabeltelevisiepubliek in dat jaar (“Mark Burnett’s The Bible kreeg record ratings” Entertainment
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Weekly, 4 maart 2013). De YouVersion Bible App, de officiële app van The Bible miniserie, had 88
miljoen downloads en zat in de top 15 van alle free apps in the iTunes store.
The Son of God bracht $26,5 miljoen op in het eerste weekend, en binnen 3 maanden bracht hij $68
miljoen op.
Zouden wij ons er niet in verheugen dat menigten mensen deze multimedia presentaties zien over
de Bijbel en Jezus?
God waarschuwt Zijn volk om alle dingen en de geesten te beproeven. Hij waarschuwt voor valse
christussen, valse geesten en valse evangeliën.
“Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:5).
“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is” (2 Korinthiërs 11:3).
“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).
In het licht van wat Roma Downey gelooft en beoefent, is het duidelijk dat haar programma’s en
films mensen inleiden tot een valse christus, een valse geest en een vals evangelie.
New Age aanbidding van het eigen ik
Roma, die beroemd werd voor haar rol als “de engel Monica” in de new-age-achtige Tv serie Touched by an Angel, is rooms-katholiek en houdt vast aan new age principes en communicaties met de
doden.

Mark Burnett, Jezus-acteur, Roma Downey, Oprah Winfrey

Touched by an Angel promoot de new age doctrines dat mensen niet van God vervreemd zijn door
zonde, dat zij niet moeten verzoend worden door Christus’ verzoening, dat God de Vader is van alle
mensen, dat engelen niet volmaakt zijn en dat redding wordt verkregen door menselijke goede daden.
Toen Roma in 2007 huwde met televisieproducent Mark Burnett (haar tweede huwelijk), werd de
ceremonie uitgevoerd door Della Reese, haar mede-ster in Touched by an Angel. Reese is medestichter met Johnnie Coleman van de Understanding Principles for Better Living Church. Coleman
is een New Thought bedienaar van de Unity School of Christianity, welke leert: “Wij zijn Goddelijk
door de Christus binnenin, de individualisering van God in ons”.
Roma studeerde af aan de University of Santa Monica met een masters-graad in Spiritual Psychology. De universiteit werd “gesticht door new age spiritistist en zelfhulpgoeroe John-Roger” (“Roma
Downey Happy Out of Spotlight”, Beck/Smith Hollywood, 23 april 2013). De website van de universiteit beschrijft Spiritual Psychology als “de studie en praktijk van de kunst en wetenschap van
menselijke evolutie in bewustzijn”. Deze zegt dat de voordelen van Spiritual Psychology het vol2

gende omvat: “het ervaren van verhoogd geestelijk bewustzijn door uzelf te kennen als een Goddelijk Wezen”, “individuele evolutie” en “leren van uzelf te relateren, met groter medeleven en bewustzijn van uzelf, als een Goddelijk Wezen dat een menselijke ervaring heeft”.
Het new age boek Loyalty to Your Soul door Ron en Mary Hulnick, bevat Roma Downey’s aanbeveling, die als volgt gaat: “De leringen in dit mooie boek hebben mij op een reis gezet naar het precieze centrum van mijn eigen wezen waar, omhuld door de veilige vleugels van Liefde, ik mij voel
alsof ik thuisgekomen ben”.
Loyalty to Your Soul leert zelfaanbidding. “Centreer uw bewustzijn in uw hart en kijk bewust naar
de Liefhebbende Essentie in de persoon die bij u aanwezig is. Door zo te doen geeft u uw respect te
kennen voor de Ziel vóór u … Bewaar het bewustzijn dat u in gesprek bent met een ander Goddelijk
Wezen dat deelneemt aan een menselijke ervaring” (p. 209).
Zij zegt dat zij luistert naar boeken op tape van de new age goeroe Eckhart Tolle, die de goddelijkheid van de mens leert. (Zie ons boek The New Age Tower of Babel voor documentatie
http://www.wayoflife.org/publications/video/new_age_tower_babel.php). Toole zegt: “God, waarover de schrift spreekt, is vormeloos bewustzijn en de essentie van wie u bent” (The New Earth, p.
219), en: “Christus is uw God-essentie of het Eigen Ik” (The Power of Now, p. 104).
Communiceren met Maria
Roma zegt: “Ik heb gebeden tot Maria en heb haar heel mijn leven liefgehad” (“The Bible: An Epic
Mini-Series”, Catholiclane.com, 28-2-2013). (Zij speelt de rol van Maria in The Bible miniserie).
Zij promoot het gebruik van de Rozenkrans als een meditatiepraktijk. Hierdoor bidden beoefenaars
tot Maria als de Koningin des Hemels en de Moeder van God. De katholieke Maria is een middelares tussen God en de mensen die de gebeden van elke verzoeker hoort en beantwoordt, en dus in het
bezit is van de goddelijke kenmerken van alomtegenwoordigheid en almacht.
Communiceren met de doden
Roma communiceert ook met de doden. In het Crossing Over televiseprogramma op het Sci-Fi
Channel in 2002, praatte zij met, naar haar veronderstelling, haar moeder door het mediumschap
van spiritist Jonathan Edwards (Drew MacKenzie, “Roma’s TV chat to dead mother”, TheFreeLibrary.com). Roma’s CD “Meditation” is bijgevoegd bij Jonathan Edward’s boek Practical Praying:
Using the Rosary to Enhance Your Life.
“En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij
achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien” (Leviticus 20:6).
“Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de
doden raadplegen? (Jesaja 8:19).
Een valse Christus
De Christus van The Bible miniserie en The Son of God film is niet de Christus van de Schrift. De
christus van Lightworkers Media is de typische langharige hippie van de populaire mythische verbeelding. Hij ziet eruit en handelt zoals een coole surfer kerel, een mirakel-werkende superheld. Hij
roept mensen niet op tot bekering van zonde; hij waarschuwt niet voor de hel; hij vraagt geen wedergeboorte voor redding. De christus van The Bible miniserie en The Son of God film is de nietoordelende christus van The Shack (NL: De Uitnodiging)1, een christus die iedereen accepteert, ziet
naar de goedheid in ieder persoon, en “niemand enige verplichtingen oplegt”. Hij is een coole, moderne christus. Aan het Laatste Avondmaal doet de christus in de Son of God film geen melding van
“de vergiffenis van zonden” in verband met de beker van zijn dood.
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wereld.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Shack.pdf.
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De Son of God promoot een new age wereld waarin alle mensen zullen gered worden, waarin alle
religies door God geaccepteerd worden. Voordat hij wordt onthoofd, zegt Johannes de Doper: “Zijn
[Jezus’] kracht zal alle mensen naar een nieuwe wereld trekken”.
“Wat zij in de ‘Son of God’ trachten te presenteren is niet de orthodoxe Christus, maar een christus
wiens boodschap niet een van bekering is maar van verenigen van alle geloven in een aards koninkrijk waarin allen welkom zijn. In het koninkrijk van de Antichrist worden ketters en zondaars gezegd dat zij geaccepteerd zijn zoals zij zijn” (“Son of God: A Charismatic Revival Masterpiece”,
Orthodox Views, 1 maart 2014).
Het kan geen toeval zijn dat de acteur van The Son of God film een mysterieuze gelijkenis vertoont
van een new age “kosmische christus” en “ascended master” genaamd “Sananda” die gekanaliseerd
is door occultisten.

Lees meer over New Age:


Rubriek New Age: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm



“Is Eckhart Tolle een christen?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EckhartTolle.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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