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Introductie
Genesis 3:1-5: “De slang nu was het listigste van alle velddieren, die Jahweh God gemaakt had;
en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de
hof? 2 Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij
eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd:
Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zei tot de
vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen
geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”.
“Gij zult als God zijn”. Satans ultieme leugen en de val van de mens.
Laat ons duizenden jaren later, op de rand van een veronderstelde “new age” of “nieuw tijdperk”,
eens kijken naar de vooruitgang die de mens heeft gemaakt, althans zoals beweerd wordt door een
van de belangrijkste new age woordvoersters, Shirley MacLaine:
“U bent alles. Alles wat u wenst te weten is in uzelf. U bent het universum ... De mens weigert
te accepteren dat hij in het bezit is van alle waarheid, en dat dit zo geweest is van bij de aanvang
van tijd en ruimte ... De mens is de co-creator bij God van de kosmos ... Misschien is het de tragedie van het menselijk ras dat we vergeten zijn dat we allen goddelijk zijn ... U moet nooit iemand of iets anders aanbidden dan uzelf. Want u bent God. Van uzelf te houden is van God
houden”.
Droevig, de leugen loopt verder.
In de volgende vier onderwerpen van het CPTI (Christian Physical Therapists International) tijdschrift zullen we de new age beweging onderzoeken, een beweging die niet nieuw is, zoals hierboven afgespiegeld werd: Een oude leugen in een nieuw kleed.
Men zou zich kunnen afvragen waarom wij, als CPTI, deze beweging in ogenschouw zouden nemen? Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen maakt ons het antwoord duidelijk:
Kolossenzen 2:8: “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met
Christus”.
Petrus voegt nog een ander principe toe, namelijk de nood om onszelf en anderen te voorzien in een
antwoord van waarheid:
1 Petrus 3:15: “Maar heiligt de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording
aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is”.
Als we dit onderwerp onderzoeken dan hopen wij dat het duidelijk zal worden dat de new age beweging is binnengedrongen in het gebied van de geneeskunde, psychotherapie en fysiotherapie. Met
grote levendigheid werden vele mensen, uit alle bevolkingslagen, aangetrokken tot het accepteren
van de leringen en filosofieën die deze beweging heeft uitgezaaid. De auteurs hebben twee artikels
geschreven in nationale therapeutische bladen met het oog op de new age beweging, vanuit een professioneel perspectief. Wij willen nu graag onze blik werpen op de spirituele natuur van deze beweging en hoe deze zich gedraagt tegenover de leer van de Schrift.
We zullen zien dat de new age filosofie niet eenvoudigweg een seculiere doctrine is, maar een religieus geloofssysteem dat totaal tegengesteld is aan het christendom en het ook tegenwerkt. Verder
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is deze beweging bedrieglijk geïnfiltreerd in de gezondsheidszorg. Als christelijke fysiotherapeuten
kunnen wij ons niet langer verbergen achter onze witte jassen en klinische omgeving, maar we moeten de feiten onder ogen zien en begrijpen wat de impact ervan is op ons en onze patiënten.
Het teken van de tijden
Mattheüs 24:24-25: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen
grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd”.
De new age beweging proberen te identificeren is als het proberen de vorm te beschrijven van een
amoebe. De beweging is wereldwijd ongelooflijk sterk en wordt vertegenwoordigd door vele gevarieerde en diverse organisaties en filosofieën, die dezelfde basiskenmerken en gemeenschappelijke
dogmatische banden hebben. In haar boek “Verborgen gevaren van de Regenboog”, stelt Constance
Cumbey:
“[De new age beweging] is een wereldwijde coalitie van netwerkorganisaties ... Er zijn meer
dan 10.000 new age organisaties in de Verenigde Staten en Canada alleen”.
Texe Mars in “Dark Secrets of the New Age”, schrijft:
“De groei van de new age wereldreligie is waarlijk fenomenaal en openbaart ons hoe kort wij bij
de laatste dagen zijn. Slechts een tiental jaren geleden zagen velen de new age beweging als een
verzameling van bij elkaar passende geschiften en vreemde vogels, hippie-achtige figuren. In de
jaren sindsdien heeft de new age beweging zich gematuriseerd tot een kolossaal uitgegroeide religie en sociale beweging, die alle andere religies, filosofieën en sociale systemen dreigt op te
slokken. John Randolph Price, hoofd van twee belangrijke new age groepen - de Quartus Foundation for Spiritual Research and the Planetary Commission for Global Healing - claimt dat er
“meer dan een half miljard (new age) gelovigen op onze planeet zijn die op dit ogenblik in gevarieerde religieuze groepen werken”. Pochend voegt hij er aan toe: “Nieuwe (new age) leringsconcepten verspreiden sneller dan elke andere spirituele lering””.
Alhoewel de new age beweging eclectisch is zijn geloofsinzichten uit oostelijke heidense religies,
Occultisme en gnosticisme en humanisme, kan zijn basiswereldbeschouwing uitgedistilleerd worden tot zes belangrijke dogma’s, die we zullen vergelijken met het bijbelse christendom.
Er komt een nieuwe wereld
Mattheüs 24:3-4: “Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot
Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van
de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide ...”
Douglas R. Groothuis, in zijn boek “Ontmaskering van de New Age” en John D. Wilcox in zijn
artikel “De New Age: Een oude leugen” (Herald of Holiness, 15/3/88) voorzien in een excellent
overzicht van de zes misleidingen van de new age beweging. Het volgende is een uittreksel uit hun
werk:
1. ALLES IS ÉÉN
Het idee dat alles één is, is fundamenteel voor de new age. Een andere naam voor dit idee is ‘monisme’ of het geloof dat alles wat er is, één is. Alles is onderling verbonden, afhankelijk en doordringend. Uiteindelijk is er geen verschil tussen God, een persoon, een wortel of een steen. Alle
schijnbare verschillen tussen Jim en Judy, Jim en een boom, of tussen Jim en God zijn waarnemingen, maar zijn niet echt.
Maar monisme [leerstelsel dat één beginsel aanneemt ter verklaring van de verschijnselen; Van Dale] is radicaal in strijd met een christelijke kijk op de realiteit. De christelijke wereldbeschouwing
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stelt dat Gods schepping niet een onverdeelde eenheid is maar wel een geschapen diversiteit van
objecten, gebeurtenissen en personen. God schiep (Genesis 1) licht, duisternis, aarde, hemel, droge
grond, zeeën, planten, dieren en tenslotte mensen. De schepping is dus niet een homogene soep van
ongedifferentieerde eenheid, maar een geschapen pluraliteit, meervoudigheid, overeenkomstig het
plan en doel van God.
2. ALLES IS GOD
Eens we aannemen dat alles één is - god inbegrepen - dan is het een kleine stap om aan te nemen
dat “alles is god”. Dit is pantheïsme. Alle dingen - planten, boeken, enz.- hebben zogezegd deel aan
de ene goddelijke essentie. Deze filosofie zet het idee opzij van een persoonlijke god en verkiest
hem te vervangen door een onpersoonlijke energie, kracht of bewustzijn. De ultieme realiteit is god,
die in allen is en door allen; in feite is god alles.
Maar de Bijbel beweert dat ‘alles’ niet God is. God, de Schepper, staat apart van zijn schepping.
Alhoewel God aanwezig is in zijn schepping, is Hij niet te verwarren met zijn schepping. De apostel
Paulus sprak tégen degenen die “de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper” (Romeinen 1:25).
De Schepper God is niet een onpersoonlijke kracht, energie of bewustzijn, maar een levend persoonlijk Wezen met onmetelijke intelligentie, kracht en zuiverheid. God is niet een amorele entiteit,
maar een morele autoriteit die zegt “Gij zult ... Gij zult niet”, en Hij roept mensen op tot berouw en
geloof.
3. DE MENS IS GOD
Dit is een van de verleidelijkste claims van de new age: wij zijn niet enkel perfect, wij zijn in feite
goden. New age analist Theodore Roszak zegt: “Ons doel is de god wakker te maken die slaapt aan
de wortel van het menselijk bestaan”. New age activist George Leonard predikt: “Elk van ons is het
hele universum; wij zijn als een god, almachtig en alwetend”.
De bijbelse waarheid is: wij zijn niet God. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God, hetgeen betekent dat we een aanleg hebben voor het spirituele, maar wij zijn niet in essentie God. Wij denken,
voelen, wij handelen, maar wij zijn niet oneindig, almachtig, alwetend. De Bijbel veroordeelt herhaaldelijk de menselijke pretendenten van de goddelijke troon. In Handelingen 12 lezen we:
Handelingen 12:21-23: “En op een bepaalde dag hield Herodes [= Herodes Agrippa I; MV], in
een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; 22 en het volk juichte hem toe: De
stem van een god en niet van een mens! 23 En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat
hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit”.
4. EEN VERANDERING IN BEWUSTZIJN
Alles is één ... alles is god ... de mens is god ... Simpel genoeg? Waarom kènnen wij onszelf dan
niet als goden? Wat is ons probleem? De new age zegt: onwetendheid. Shirley MacLaine zegt tegen
een vriend in “Dancing in the Light”: “Je bent onbeperkt. Je realiseert het enkel niet”.
De new age stelt dat onze kennis van onze eigen goddelijkheid tot leven moet komen; de realiteit
moet wakker gemaakt worden in de kern van ons bestaan. De ervaringen ervan kunnen zowel spontaan komen als door meditatie, yoga, drugs, visualisatie, hypnose, enz. Bewustzijnsverruimende
seminaries, zoals est, Lifespring of Silva ‘mind control’ gebruiken vele methodes om door te dringen tot ons hoger bewustzijn en haar krachten.
Ook het christendom zegt dat wij een verandering van denken nodig hebben. Maar bijbels gezien is
het dilemma van de mens niet gelegen in de onwetendheid over onze goddelijkheid, maar in de realiteit van onze zonde. Wij hebben gerebelleerd tegen een heilige God en Zijn morele wet. Het probleem, niet het antwoord, is hierin gelegen. Paulus zegt in Romeinen 3:23:
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Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”.
De mens heeft geen behoefte aan het opgeven van de logische denkvorm om tot God te naderen.
God, als een persoonlijk en rationeel wezen, openbaart zichzelf op een verstaanbare manier in de
Bijbel.
5. ALLE RELIGIES ZIJN ÉÉN
Jezus, Boeddha, Lao-tse, Krishna, Mohammed, en anderen hebben dezelfde eenheid ervaren: de
god vanbinnen of het “Christus-bewustzijn”. Daarom moet Jezus’ claim van uniciteit (uniek zijn)
gezien worden als iets dat enkel opgaat in de kosmische eenheid.
Maar de Christus van de Bijbel is niet zomaar één van de vele manifestaties van God. In feite, Hij is
de ENIGE manifestatie van God in het vlees. Hij is dé weg en dé waarheid en hét leven en niemand
kan Gods gunst verkrijgen los van Hem:
Johannes 14:6: “Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot
de Vader dan door Mij”.
6. KOSMISCH EVOLUTIONAIR OPTIMISME
Wij hebben de mogelijkheid om exponentieel te groeien, en, eerder dan vol te zijn van oordeelsdagscenario’s, moeten we een “spirituele toekomst” omarmen die een radicale evolutionaire verandering met zich meebrengt. Namelijk, we hebben de messias in wie wij een super-menselijke ras zullen worden. Dit model wordt “homo noeticus” genoemd, en de enige belangrijke factor die deze
spontane evolutionaire verandering tegenhoudt is het planetaire “slechte karma” van de christelijke
en joodse bevolkingen volgens de new age doctrine.
In tegenstelling hiermee kunnen Christenen echter verzekerd zijn van hun toekomst. De Bijbel toont
aan dat de geschiedenis uitloopt in de soevereine wil van de Schepper en Heerser van het universum
“die alles uitwerkt in overeenstemming met het plan van zijn wil”. De culminatie van de geschiedenis zal de wederkomst van Christus zijn, om ‘schapen’ van ‘bokken’ te scheiden voor alle eeuwigheid. Voor sommigen zal de toekomst beter zijn dan alles wat we ooit kunnen indenken - voor anderen (zij zijn met meer) zal de toekomst veel slechter worden.
Deze zes dogma’s zijn de fundamenten van het geloof die de duizenden organisaties en miljoenen
mensen van de new age met elkaar verbinden. Als deze principes bizar klinken, dan is dat omdat ze
bizar zijn.
Waarom verbonden willen zijn met zulk een krankzinnigheid? Omdat deze gekte rondom ons is. De
new age filosofie is een krachtige sturende invloed geworden op het vlak van de educatie, ontspanning, overheid, alsook in de zorgensector (zie bibliografie voor verdere studie verderop).
In het volgende deel [van vier delen, M.V.] van deze serie zullen we de zaken meer van nabij bekijken en zien hoe deze beweging geïnfiltreerd is in de medische arena. We zullen verschillende gebieden van de geneeskunde belichten, speciaal deze die verwant is met de fysiotherapie en bondige
parameters voorzien voor geestelijk onderscheidingsvermogen t.a.v. haar geschiktheid.
Heel belangrijk, wij zullen ernaar streven om verstandig en bijbels accuraat te blijven (2 Timotheüs
3:15-17) als we deze levendige onderwerpen bespreken. Niet proberend een struisvogelmentaliteit
te portretteren en de relevante informatie te ontkennen of te negeren, zijn we ervan overtuigd dat
“de satan op ons geen voordeel [zal] behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend” (2
Korinthiërs 2:10, 11).

Zie uitgebreid over de New Age beweging hier: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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