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DALLAS WILLARD zegt dat het mogelijk is 
gered te worden zonder Jezus te kennen 

door Ken Silva pastor-leraar, 11-4-2009 
http://apprising.org/2009/04/11/dallas-willard-says-it%E2%80%99s-possible-to-be-saved-and-not-know-jesus/ 

Gebaseerd op: http://www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=14 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

   
Dallas Willard, met een boek dat ook bij ons populair is 

 

Lees vooraf: 

“Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand die goeddoet” 
(Psalm 53:2). 

“Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die 
verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij 
nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één” (Romeinen 
3:9-20). 

“Maar ik voel gewoon niet dat God zo zou zijn, en daarom is Hij zo niet” 

Het volgende komt uit de persoonlijke website van Willard1. Het is een levendige illustratie van 
waarom het afwijzen van Sola Scriptura zo fataal is. Maar dit soort van hoog subjectieve gevoelens-
georiënteerde benadering van de Schrift, welke op zijn best neo-orthodox is, is absoluut essentieel 
voor het Contemplatieve Spiritualiteit/Mysticisme (CSM) van Willards geestelijke tweelingbroer 
Richard Foster2 die een Living Spiritual Teacher3 en Quaker-mysticus is. En dit valse CSM, oftewel 
“disciplines”, van Spiritual Formation4, zoals Contemplatief/Centrerend Gebed, dat floreerde in de 
antibijbelse monastieke tradities van het afvallige Rooms-katholicisme, wordt vandaag agressief 
bevorderd binnen het mainstream evangelicalisme door wat vandaag bekend is als Emerging/ 
Emergent Christendom (zie als voorbeeld Rob Bell5): 

CE: “Maar ik worstel met hoe ik mensen moet zien die andere geloofsovertuigingen hebben. Ik 
ben niet zeker dat ik klaar sta om hen te veroordelen als dat ze verkeerd zijn. Ik ken enkele erg 
goede boeddhisten. Wat is hun bestemming?” [CE citeert en jonge vrouw in een rollenspel]. 

 
1 Dallas Albert Willard (geb. 4-9-1935) is een Amerikaanse filosofie-professor en auteur, geboren in Buffalo, Missouri, 
VS. Zijn populairste werk ligt op het terrein van de zogenaamde “spiritual formation” (contemplatieve spiritualiteit). 
2 Richard Foster: zie http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#foster 
3 Deze groep van spirituele leiders is a groep van ong. 80 personen, variërend van zen-boeddhistische monniken, homo-
seksuele mystici en universalisten (LHT). 
4 http://apprising.org/category/spiritual-formation/ . Spiritual Formation is eigenlijk contemplatieve spiritualiteit. 
5 http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#robbell 
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DALLAS WILLARD: Ik zou haar naar Romeinen 2:6-10 willen leiden: ‘God, Die ieder vergel-
den zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer 
en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoor-
zaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn ver-
golden worden’. 
Wat Paulus duidelijk zegt is dat als enig iemand waardig is om gered te worden, dezen dan 
zullen gered worden. Op dit punt worden veel christenen erg verontrust, en zeggen dan dat ab-
soluut niemand waardig is om gered te worden. Maar de gevolgtrekking daarvan is dat een per-
soon praktisch helemaal goed kan zijn, maar de boodschap mist omtrent Jezus, en naar de hel 
zal gezonden worden. Welk soort van God zou dat doen? 
Ik ga niet in de weg staan van enig iemand die God wil redden. Ik ga niet zeggen “hij kan ze 
niet redden”. Ik ben blij dat God ieder redt die hij wenst te redden, op gelijk welke wijze. Het is 
voor iemand die Jezus niet kent mogelijk om gered te worden. Maar ieder die gered zal 
worden, zal gered worden door Jezus: “want er is onder de hemel geen andere Naam onder de 
mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”. [Hand. 4:12]. 
(Online bron: http://www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=14). 

 
 

 

Eerder verscheen: 
“Hearing God”of ”God verstaan” van Dallas Willard: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dallasWillard2.pdf  

Dallas Willard: opkomende samenzweerder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dallasWillard.pdf  
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