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Kolossenzen 2:8: “Zie toe dat niemand u als buit meesleept door de filosofie
en lege verleiding, naar de overlevering van de mensen, naar de grondbeginselen van de wereld, en niet naar Christus”.

New Age is niet nieuw ... het is een moderne opleving van oude religieuze tradities, samen met een
potpourri van invloeden: Oosterse mystiek, moderne filosofie en psychologie, sience fiction, en de
tegencultuur van de vijftiger en zestiger jaren. “... Zo zijn wij nu in de New Age (nieuwe tijdperk),
een combinatie van spiritualiteit en bijgeloof, rage en gril, waarbij dit enige ding zeker is dat het
niet nieuw is. Niemand schijnt precies te weten waar de benaming precies vandaan komt, maar ze
bestaat al vele tientallen jaren of meer, en vele elementen van de New Age, zoals genezing door
geloof, waarzeggerij en zielsverhuizing, gaat eeuwen terug” [Otto Friedrich, “New Age Harmonies”, TIME, Dec. 7, 1987].
Ondanks zijn populariteit is New Age moeilijk te definiëren. Het bevat een variëteit aan geloven,
grillen en rituelen. Het lijkt op een huwelijk van wetenschap en oosterse cultusreligieuze organisaties, en kan een mengsel zijn van christendom, boeddhisme, hindoeïsme, en spiritualisme als b.v.
Church Universal & Triumphant (Elizabeth Clare Prophet). Sommige New Age strekkingen hangen
een deel ervan aan, anderen een ander deel.
Het is een religieuze beweging die geconcentreerd is op het ZELF - alles wat je nodig hebt zit vanbinnen - zonder plaats voor zonde, berouw of redding! Je wordt je eigen god! Zij aanbidden de god
van krachten en promoten ‘het aquarische evangelie van Jezus Christus’.
1. Jezus was niet en is niet de enige Christus, noch is hij God
Sommigen zouden denken dat iedereen hetzelfde bedoelt wanneer zij spreken van ‘Christus’. Christenen zien Hem als de ene en enig geboren Zoon van God, onze Heer en Redder, Jezus Christus.
Anderzijds zijn er vele New Age schrijvers die zinspelen op een ‘Christusgeest’. Zij geloven dat er
vele christussen geweest zijn, met Jezus als één van de velen.
New Age profetes Alice Bailey en auteur van vele occulte boeken, inclusief The Reappearance of
The Christ, beschrijft de ‘Avatar of Synthesis’, die zoals zij zegt een ‘nauwe metgezel’ is van ‘de
Christus’. Zij zegt: “Hij werkt onder de grote natuurlijke Wet van Synthese die eenheid en fusie
voortbrengt. Zijn functie (in harmonie met de energie van Christus) is het voortbrengen van een
spirituele wil in de mensheid, de wil tot het goede”.
De New Ager verstaat Christus als een gereïncarneerde Avatar, Messias, of boodschapper uitgezonden door de ‘hiërarchie’ om de levenden op aarde te voorzien in progressieve spirituele openbaring.
De New Age neemt aan dat Boeddha, Mohammed, Confusius, Jezus, en vele anderen ‘Christus’
waren.
Het ‘Baha’i World Faith’ beweert in ‘perfecte harmonie met het christelijk geloof’ te zijn, maar zien
de historische Jezus als slechts een van de vele manifestaties van Christus, en op gelijk niveau met
Abraham, Mozes, Krishna, Zoroaster, Boeddha, Mohammed, de Bab, en hun stichter: Baha’u’llah.
2. “God” is niet-persoonlijk, kosmisch, een God van energiekrachten
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Alle dingen, de mens inbegrepen, vormen de ENE - genoemd Universele Geest, De Bron, Universele Zelf, Kosmisch Bewustzijn, Universele Aanwezigheid, of De Kracht - uw Binnenste Stem, Hogere Zelf, of Intuïtie. God is een onpersoonlijke energie, kracht, immanent [immanent: in zichzelf besloten, inwonend; Van Dale] in alle dingen (de mens inbegrepen). God kan beschouwd worden als
een zij of een hij, moeder of vader, god of godin. Laat u niet bedriegen! New Agers bedoelen niet
de God of Jezus Christus van de Bijbel. De meeste New Age leraren houden vast dat Moeder Aarde, de zon, de maan, en de sterren, werkelijk alles van de natuur kan aanbeden worden als God.
3. De mens zelf is God, de schepper van ‘de krachten’. De mens oefent
reeds de krachten uit die inherent zijn aan zijn goddelijkheid, en moet
enkel bewust worden van dit feit
New Age-isme omarmt bovennatuurlijkheid, maar schrijft het toe aan het schepsel, niet aan de
Schepper (zoals in Romeinen 1:22-24). Zij pronken met het ‘Ik ben God’-concept, zoals van nature
verleidelijk is voor ‘s mensen ego en de dorst naar macht, een verleiding zo oud als de hof van
Eden. Satan beloofde Eva: “Gij zult als God zijn” (Genesis 3:5).
Het is een van de doelstellingen van de New Age beweging om mensen te doen rebelleren tegen de
ware God van de Bijbel en te doen geloven dat zij goden zijn. Zodra Satan iemand in dit opstandige
denkkader heeft gevoerd, is het gevecht gewonnen. Dan zal deze persoon geroepen worden tot een
grotere dienst bij de ‘prins der duisternis’. En met een verduisterde en verwarde geest, zal hij of zij
dit toestaan. Deze persoon zal een lid geworden zijn, wetend of onwetend, van de satanische samenzwering.
4. De mens moet geestelijke instructie en leiding direct van de
wereldgeest betrekken en accepteren
De lokstem van het occulte is meestal altijd gelegen in de verwerving van kennis en kracht. Wij
hunkeren naar een kennis die esoterisch is, niet normaal beschikbaar voor de gewone mens. Wij
willen een kracht ervaren die in wezen geestelijk is en bovennatuurlijk. Mensen lijken niet te willen
horen wat God te zeggen heeft, zij willen informatie en leiding van iemand anders die ‘weet’; een
medium, een pendelaar, een handlezer, een kaartlegster, het Ouija bord, astrologie, magie, automatisch schrift, of de geest van een dode verwant of vriend. In zekere zin zijn dit door God gegeven
verlangens, maar het is de bedoeling dat alles vervuld wordt door de kennis en kracht van God.
Maar de Satan is bezig om te trachten de ware kennis en kracht van God te dwarsbomen met zijn
nabootsingen. Als hij ons zover kan krijgen dat wij zijn versies van kennis en kracht accepteren, dan
heeft hij een steunpunt in ons leven.
5. Alle religies en religieuze leringen leiden tot hetzelfde doel. Ze zijn
allemaal even verdienstelijk
Satans primaire tactiek om God tegen te staan is niet om het atheïsme te koesteren maar religie; niet
om te bewijzen dat er geen God is maar om als God aanbeden te worden. “Ik ben niet gekomen om
een nieuwe religie te stichten”, zegt Lord Maitreya, “Ik ben gekomen om de kunst van Zelfrealisatie
te onderwijzen”, wat geen ideologie is noch een religie, maar het baat mensen van alle religies en
zij die er geen hebben. “Ik kom tot u ‘als een dief in de nacht’”, vertelt hij ons, “zodat u niet te opgewonden wordt. Traag, in gelijke tred met uw verworven bewustwording kan u ‘verteren’ wat ‘gegeten’ werd. In bewustwording zal u Mij kennen. In ‘ismen’ zal u tegen mij vechten”.
De New Age voert expres een duister soort religie, waarbij ze vage connecties claimen met zowel
het christendom als de belangrijke geloven uit het Oosten (New Agers houden ervan te zeggen dat
Jezus 18 jaar doorbracht in India om het hindoeïsme en boeddhisme in zich op te nemen) plus een
occasioneel likje van het pantheïsme en de hekserij. Het onderliggende geloof is een gebrek aan
vertrouwen in de orthodoxie van het rationalisme, technische vooruitang, routineleven, geestelijke
wet-en-orde. Op een of andere manier geloven New Agers dat er een geheime en mysterieuze
‘kortweg’ of alternatief pad is naar geluk en gezondheid.
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“Oecumene is essentieel in het creëren van een ‘christenheid’ die alle religies omarmt. Psychologie
speelt een belangrijke oecumenische rol in het voorzien in een algemeen geloof, taal en ritueel voor
iedereen, van atheïsten, sekten en occultisten tot rooms-katholieken en evangelischen” [Dave Hunt,
“Mystery Babylon Part II”, The Berean Call, August 1993].
6. De “oude wijsheid” van Babylon, Egypte en Griekenland - niet de
Bijbel - is de basis van alle waarheid
Vice President Albert Gore in zijn boek Earth in the Balance; Ecology and the Human Spirit, openbaart zichzelf als een persoon die gelooft dat wij een ‘moeder godin’ moeten hebben die we kunnen
aanbidden. Hij voert terug tot oude religies en het hindoeïsme en zegt dat zij iets goeds hebben in
hun aanbidding van ‘moeder aarde’, en hij claimt dat onze moderne slogan de aanbidding van
‘moeder aarde’ zou moeten zijn; dat mens en natuur één zijn, en dat God deel is van de natuur, en
de natuur deel is van God. Op de pagina’s 258 tot 259 van zijn boek, toont hij waar hij is vertrokken
van het Baptistisch geloof en in de New Age religie is gestapt. Hij zegt: “De rijkdom en diversiteit
van onze religieuze traditie doorheen de geschiedenis is een spirituele bron die lang ontkend werd
door geloofsmensen, die dikwijls bang zijn hun geest te openen voor leringen die zich al eerder
aanboden buiten hun eigen geloofssysteem”. “Dit panreligieus perspectief bewijst zijn belang voor
de wereldbevolking in hun verantwoordelijkheid voor de aarde”. “Inheemse Amerikaanse religies
bijvoorbeeld bieden een rijk patroon van ideeën over onze relatie met de aarde” [Al Gore, Earth In
the Balance; Ecology and the Human Spirit, Houghton Mifflin Company, 1992].
7. Zonde en kwaad bestaan niet. Vrede en liefde zijn de uiterste
realiteiten
New Agers ontkennen het bestaan van een hel (gehenna) en een oordeel. Zij ontkennen ook dat
zonde en kwaad bestaan. God (het universum) staat zogenaamd boven goed en kwaad.
Het New Age evangelie is geen systeem van revolutionaire principes. Het promoot geen strijd of
oorlog, maar streeft naar vrede en eenheid. Het zoekt niet een moeder op te zetten tegen haar dochter noch een vader tegen zijn zoon (Mattheüs 10:35), maar koestert de broederlijke geest waarbij het
menselijk ras wordt gezien als één groot ‘broederschap’. Het zoekt niet de natuurlijke mens naar
beneden te halen, maar zoekt hem te verbeteren en te verheffen. Het staat opleiding en beschaving
voor en doet beroep op ‘het beste dat in onszelf is’. Het streeft ernaar van deze wereld zo’n comfortabel en geschikt woongebied te maken dat Christus’ afwezigheid niet opvalt en God niet nodig is.
Afhankelijk van de tak waarin u de New Age beweging aantreft, zal er wel of niet een grote wereldleider zijn die zich zal voordoen om ons allen te leiden naar verlichting. Sommige New Agers
wachten de komst af van de Heer Maitreya terwijl anderen geloven dat wij allen zo goddelijk zullen
worden dat we geen leiders zullen nodig hebben.
De Bijbel vertelt ons van een tijd dat God Satan zal toestaan om persoonlijk te regeren op deze aarde! Als er een New Age leider opkomt, zou hij wel eens de Antichrist kunnen zijn, een vijand van
de mensheid die de hele wereld wil leiden tot ernstige rebellie tegen God en die verslagen zal worden, samen met zijn volgelingen. Alhoewel Gods profeten vele expliciete tekenen van Christus’
eerste komst voorzeiden, hebben de meeste mensen Hem gemist. Gelijkerwijs heeft God veel duidelijke tekenen gegeven die de tweede komst van Jezus aangeven. Valse christussen en valse profeten
staan hier bovenaan in de lijst.
De kwestie is: KENT u God in Christus Jezus ... zoals Hij Zichzelf heeft geopenbaard in de Schriften? Hebt u Zijn Boek gelezen? Hebt u het bestudeerd? Hoe kan u er zeker van zijn dat u God in
Christus Jezus kent wanneer u niet heeft bestudeerd wat Hij zei over Zichzelf?
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