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Pas op voor de Koreaanse sekte van 
Paul C. Jong: The New Life Mission 

M.V., 5-6-2007 

 
 

“Reverend” Paul C. Jong heeft een website - http://www.bjnewlife.org/ - waar je gratis lectuur kan 
downloaden, in allerlei talen. Meer en meer mensen lezen deze lectuur en worden subtiel om de tuin 
geleid of in verwarring gebracht. Het gaat om een sekte.  
Elke cult of pseudo-christelijke sekte  kleineert het kruis. Met zijn bediening maakt Jong het kruis 
van Christus effectloos door een essentieel geloofspunt toe te voegen. Hij zegt dat Jezus’ bloed pas 
effectief is voor het wegwassen van zonden INDIEN mensen geloven dat al hun zonden op Jezus 
werden gelegd toen Johannes de Doper Hem doopte en Hem de handen oplegde!!  
Hij berooft daardoor het kruis van Christus van zijn kracht (vgl. 1 Kor. 1:17). Dit is niet het Evan-
gelie dat gelovigen bevrijdt van hun zonden. Dit is niet het vertrouwde apostolische geloof. 
In het eerste hoofdstuk van Johannes zult u opmerken dat daar niet eens een gedetailleerd verslag 
gegeven wordt van Jezus’ doop door Johannes maar dat het zich veeleer focust op de zalving van 
Jezus door de Heilige Geest. Nergens zegt de Schrift dat onze zonden “op Jezus werden gelegd toen 
Johannes de Doper Hem doopte en Hem de handen oplegde”, maar wel dat God onze zonden op 
Jezus legde en dat Hij deze droeg toen Hij aan het kruis hing, om te boeten voor elke zonde van de 
mensen. 
Wees op uw hoede. Als predikers zich “reverend” noemen moeten we al voorzichtig zijn. Geen 
christelijk leider hoort zich “reverend” (weleerwaarde) te noemen, zoals wij leren uit Jezus’ rede 
tegen de Farizeeërs (Matt. 23). 
Ik verwijs nu verder naar het artikel “The Gospel of Paul C. Jong and The New Life Mission” op 
http://www.thebereans.net/arm-pauljong.shtml ; en ook “Bevrijd van Paul Jong’s leringen” op 
http://www.thebereans.net/fb-adonis.shtml . 
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