“Oprah & Friends” brengt Cursus
over de New Age Christus
Warren Smith, november 2007
Zie hierbij: Een cursus in Wonderen (NL-recensie):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Oprah Winfrey laat alle stoppen doorslaan op haar XM Satellite Radio programma in het komende jaar. Te beginnen op 1 januari 2008 zal “Oprah &
Friends” een cursus aanbieden over de
New Age leringen van Een cursus in
Wonderen1 [1]. Eén les per dag, doorheen het hele jaar, zal de 365 lessen
bestrijken van het A Course in Miracles “Werkboek”.
Bijvoorbeeld: Les 29 vraagt u door uw dag te wandelen in de affirmatie dat “God is in alles wat ik
zie” [2]. Les 61 zegt ieder persoon de affirmatie te herhalen van “Ik ben het licht van de wereld”
[3]. Les 70 leert de student zeggen en geloven: “mijn redding komt van mijzelf” [4].
Tegen het eind van het jaar hebben “Oprah & Friends”-luisteraars alle lessen afgewerkt die behandeld worden in het A Course in Miracles Workbook. Zij die de cursus afmaken zullen een geheel
geherdefinieerde spirituele mindset verkregen hebben - een New Age wereldbeschouwing die het
geloof insluit dat er geen zonde is, geen kwaad, geen duivel, en dat God is “in” iedereen en alles.
Een Cursus in Wonderen leert zijn studenten alles te heroverdenken2 (rethink) wat zij geloven over
God en het leven. Het Werkboek van de Cursus zegt botweg: “Dit is een cursus in geestesoefening”
(mind training) [5] en hij is toegewijd aan “gedachte-ommekeer” (thought reversal) [6].
Het aanleren van Een Cursus in Wonderen zal gebeuren door Oprah’s vriendin
en bijzondere XM Satellite Radio reporter Marianne Williamson3 - die ook een
van de belangrijkste hedendaagse New Age leiders is. Zij en “Conversations
with God”-auteur Neale Donald Walsch stichtten samen de American Renaissance Alliance in 1997, die later de Global Renaissance Alliance van New Age
leaders werd, en haar naam in 2005 opnieuw veranderde in de Peace Alliance.
Deze Peace Alliance wil inleiden op een tijdperk van wereldomvattende vrede
die gebaseerd is op de principes van een New Age/Nieuwe Spiritualiteit waar
zij vandaag naar verwijzen als een “burgerrechtenbeweging voor de ziel” [7].
Marianne Williamson
Zij zijn het met elkaar eens dat de principes van deze New Age / Nieuwe
Spiritualiteit duidelijk uitgedrukt zijn in Een Cursus in Wonderen - die
snel de New Age bijbel aan het worden is. Wat is dan Een Cursus in
Wonderen, en wat leert deze?
Een Cursus in Wonderen is een zogenaamde “nieuwe openbaring” om
de mensheid doorheen deze moeilijke tijden te helpen. Deze “Jezus” die geen leerstellige gelijkenis vertoont met de bijbelse Jezus Christus begon zijn gekanaliseerde (door zgn. channeling) leringen af te leveren
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in 1965 aan een Columbia University Professor Medische Psychologie,
met de naam Helen Schucman.

& Helen Schucman

Op een dag hoorde Schucman een “innerlijke stem” die haar zei: “Dit is een cursus in wonderen.
Schrijf a.u.b. op” [8]. Zeven jaar lang schreef zij de dictaten op van deze innerlijke stem die zichzelf
beschreef als “Jezus”. A Course in Miracles werd in 1975 in stilte gepubliceerd door de Foundation
for Inner Peace. Vele jaren was “de Cursus” een ondergrondse cultklassieker voor New Age zoekers die “de Cursus” individueel bestudeerden, met vrienden, of in kleine studiegroepen.
Als voormalig New Age volgeling en devoot student van A Course in Miracles, ontdekte ik uiteindelijk dat de Cursus in werkelijkheid de waarheid van de Bijbel op zijn kop zette. Omdat ik in die
tijd geen goed begrip had van de Bijbel, werd ik ertoe geleid te geloven dat deze Cursus “een gave
van God” was om iedereen de “ware” betekenis van de Bijbel te helpen begrijpen, en om vrede te
brengen in de wereld. Ik wist er maar weinig van dat de New Age “Christus” en de New Age leringen van Een Cursus in Wonderen alles waren waarvoor de ware Jezus ons waarschuwde. In Mattheüs 24 waarschuwde Jezus voor valse leraren, valse leringen en de valse “Christus” die zich zou
voordoen als de ware Christus.
Toen ik de New Age “Christus” verliet om de bijbelse Jezus Christus te volgen, was ik beginnen te
begrijpen dat de “Jezus” van Een Cursus in Wonderen een valse “Christus” was, en dat zijn Cursus
een gevaarlijk bedrog was. Hierna enkele citaten van de “Jezus” van A Course in Miracles:










“Er is geen zonde…” [9]
Een “geslagen Christus heeft geen betekenis” [10]
“De stap naar het kruis zou de laatste zinloze stap moeten zijn” [11]
“Maak niet de pathetische fout van ‘het oude ruwe kruis aanhangen’” [12]
“De Naam van Jezus Christus als zodanig is slechts een symbool... Het is een symbool dat
veilig gebruikt wordt als substituut voor de vele namen van al de goden tot wie u bidt” [13]
“God is in alles wat ik zie” [14]
“De erkenning van God is de erkenning van uzelf” [15]
“De eenheid van de Schepper en de schepping is uw volheid, uw geestelijke gezondheid en
grenzeloze kracht” [16]
“De Verzoening is de finale les dat hij [de mens] moet leren, want het leert hem dat, nooit
gezondigd hebbend, hij geen redding nodig heeft” [17]

De meeste christenen zien in dat deze leringen het tegenovergestelde zijn van wat de Bijbel leert.
In de Bijbel is de verzoenende dood van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha alles behalve
een “zinloze stap”. Zijn triomf aan het kruis voorziet in verlossing voor allen die hun zonde belijden, Hem accepteren en Hem volgen als hun Heer en Redder. Zijn overwinning op het kruis galmt
doorheen het hele Nieuwe Testament. Er werd heerlijk over gezongen in geliefde hymnes, doorheen
de vele eeuwen sinds het kruis, en het is de kern van ons christelijke getuigenis.
Ik vond de Jezus van de Bijbel geheel geloofwaardig wanneer Hij Gods waarheid leerde en waarschuwde tegen het geestelijke bedrog dat in Zijn naam zou komen. De “Jezus” van A Course in Miracles onthult zichzelf als een bedrieger wanneer hij godslasterlijk spreekt over de ware Jezus
Christus door te zeggen “een geslagen Christus heeft geen betekenis”, en dat wij allen “God” zijn
en allen “Christus” zijn. Het is door het lezen van de bijbelse ware leringen van Jezus Christus dat
ik begon te begrijpen hoe bedrogen ik geweest was door Een Cursus in Wonderen en door mijn andere New Age leringen.
Ik werd aan Een Cursus in Wonderen voorgesteld door het boek van Jerry Jampolsky:
Love is Letting Go of Fear (Liefde is Angst laten varen). Jampolsky verklaarde in dit
gemakkelijk leesbare boek hoe de leringen in Een Cursus in Wonderen zijn leven had
veranderd. Als een ambassadeur voor Een Cursus in Wonderen, door de jaren heen,
werd Jampolsky niet enkel in New Age kringen onder de aandacht gebracht, maar ook
minstens twee keer in het “Hour of Power” televisieprogramma van Robert Schuller.
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Terwijl Schuller Jampolski en zijn “fabuleuze” [18] op Een Cursus in Wonderen gebaseerde boeken
introduceerde bij zijn wereldwijde televisiepubliek, was het Marianne Williamson’s verschijning in
een Oprah Winfrey Show die de zaken deed daveren.
In dat programma onderschreef Oprah enthousiast Williamson’s boek A Return to Love: Reflections
on the Principles of A Course in Miracles. Oprah vertelde haar publiek dat Williamson’s boek over
Een Cursus in Wonderen, een van haar favoriete boeken was, en dat zij er al 1000 exemplaren van
had gekocht om ze te overhandigen aan haar studiopubliek. Oprah’s onderschrijving katapulteerde
Williamson’s boek over Een Cursus in Wonderen naar de top van de New York Times bestsellerlijst. Het is ironisch dat dit alles gebeurde nadat ik de Cursus en de New Age had verlaten. In feite
was ik aan mijn boek The Light That Was Dark de laatste hand aan het leggen, een boek dat waarschuwt voor de gevaren van de New Age - en in het bijzonder voor Een Cursus in Wonderen.
Na aan de wereld voorgesteld te zijn via Oprah, groeide Marianne Williamson nog meer in populariteit, en zoals eerder vermeld, is zij een van de belangrijkste New Age leiders geworden. Williamson geeft de verdienste aan Oprah Winfrey voor het aan de wereld tonen van haar boek over Een
Cursus in Wonderen: “Hiervoor mijn grootste dank aan Oprah Winfrey. Haar enthousiasme en generositeit hebben het boek en mij een publiek gegeven dat we anders nooit gehad zouden hebben”
[19]. In haar 2004-boek, The Gift of Change, schreef Williamson:
“Twintig jaar geleden zag ik de leiding van de Cursus als een sleutel om iemands persoonlijke
leven te veranderen; vandaag zie ik haar leiding als een sleutel om de wereld te veranderen.
Meer dan wat ook zie ik hoe de twee met elkaar verbonden zijn” [20].
Dus, de New Age leringen van Een Cursus in Wonderen worden dan nu door Marianne Williamson
onderwezen aan miljoenen luisteraars op Oprah’s XM Satellite Radio programma. De luisteraars
worden aangemoedigd om Een Cursus in Wonderen aan te kopen voor de één jaar durende cursus.
Een audio-versie van Een Cursus in Wonderen, gereciteerd door Richard Thomas (John Boy Walton, u weet wel: van de Tv-reeks “Het Kleine huis op de Prairie”), is ook verkrijgbaar op CD.
Populaire auteur Wayne Dyer vertelde zijn PBS-televisiepubliek dat het “briljante geschrift” van
Een Cursus in Wonderen, meer vrede in de wereld zou kunnen brengen [21]. Williamson’s New
Age collega, Neale Donald Walsch, zei dat zijn “God” stelde dat “het tijdperk van de Enkelvoudige Redder voorbij is” [22] en dat hij (“God”) de verantwoordelijke is voor het meedelen van de
leringen van Een Cursus in Wonderen [23].
Ondertussen blijft het boek van Gerald Jampolsky, Forgiveness (gebaseerd op Een Cursus in Wonderen) te koop in Robert Schuller’s Crystal Cathedral boekhandel, terwijl Schuller gastheer zal zijn
van de “Rethink Conference” (17-19 januari 2008) in zijn Crystal Cathedral [24].
In deze kritische tijd in de geschiedenis van de wereld, komt de Niew Evangelie/Niewe Spiritualiteit recht naar de wereld en de kerk toe met zijn New Age leringen en zijn New Age Peace Plan.
Maar dit New Age Vredesplan bezit in zijn bedrieglijke kern de leer van Een Cursus in Wonderen
dat “wij allen één zijn” omdat God “in” iedereen en alles is. Maar de Bijbel is duidelijk dat wij niet
God zijn (Ezechiël 28:2; Hosea 11:9). En volgens Galaten 3:26-28 bestaat onze enige eenheid in
Jezus Christus - niet in onszelf als “God” en “Christus”. Wat Oprah en Marianne Williamson en de
wereld op een dag zullen leren is dat de echte en blijvende vrede voor de mens door Jezus Christus
komt, Die beschreven is en geciteerd in de Heilige Schrift (Romeinen 5:1).
Het misplaatste geloof van Oprah Winfrey in Marianne Williamson en de New Age leringen
van Een Cursus in Wonderen, is een zeker teken van de tijden. Maar een zelfs nog zekerder teken van de tijden is dat de meeste christenen geen aandacht schenken aan wat er gebeurt in
de wereld en de kerk. Zij strijden niet voor “het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”, zoals de Bijbel ons aanmaant te doen (Judas 3).
Het is nu de tijd voor al onze Doelgerichte en Emerging Church kerkleiders om de echte zaken
van het moment aan te pakken. Onze ware Heer en Redder Jezus Christus wordt heruitgevonden, geherdefinieerd, en godslasterlijk behandeld, vlak voor onze ogen, en haast niemand lijkt het op te merken of het zich aan te trekken. Als wij willen dat de wereld weet wie
Jezus Christus is, dan moeten wij hen ook waarschuwen voor wie Hij niet is. Er is een valse
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New Age “Christus” die enorme invalswegen bouwt naar de wereld en de kerk toe. De apostel
Paulus zei:
“Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan toe, hoe u voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, en gebruik de
tijd goed, omdat de dagen boos zijn” (Efeziërs 5:12-16).
Als mensen Oprah Winfrey en de New Age “Christus” van Een Cursus in Wonderen willen volgen,
dan is dat tegenover ons beslist hun recht. Maar laat ze gewaarschuwd worden dat de New Age
“Christus” die zij volgen niet dezelfde Jezus Christus is die duidelijk en gezaghebbend wordt voorgesteld in de pagina’s van de Bijbel.

Warren Smith is een voormalig New Age volgeling, die eens diep verwikkeld was in de New Age
leringen van A Course in Miracles - Een Cursus in Wonderen. Hij is de auteur van The Light That
Was Dark: From the New Age to Amazing Grace en Doelgericht Misleid-de New Age implicaties
van de Doelgerichte Kerk ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf ). Zijn boek
Reinventing Jesus Christ: The New Gospel is hier verkrijgbaar: www.reinventingjesuschrist.com

Noot:
Philip Pullman’s trilogie (beginnend met Het Gouden Kompas)4 illustreert zijn occult context. Het
roept op tot vernietiging van het gezag van de Bijbel, welke zonde definieert en dus schuld genereert. Om de consequentie van de “zondeval” van Genesis 3 om te keren, moet de 12 jaar oude heldin Lyra Eva worden, verleid worden, kiezen voor immoraliteit, en de mensheid bevrijden van
Gods morele wet en grenzen. Lees daarom ook: De omgekeerde wereld van het Goden Kompas5 en
De Mystieke Pseudowetenschap van het Gouden Kompas6 (in het Nederlands vertaald).
Zie hierbij: Een cursus in Wonderen (NL-recensie):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen.pdf
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