
 1

Over Morgan Scott Peck 
Uittreksel uit “Een Tijd van Heengaan - Hoe een universele spiritualiteit het aangezicht  

van het Christendom verandert”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf  
Orig titel: A Time of Departing - How a universal spirituality is changing the face of Christianity, 

Lighthouse Trails Publishing Company, Silverton, Oregon, U.S.A. 

Ray Yungen, 2002 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 
https://www.bol.com/nl/b/m-scott-peck/304809/  

M. Scott Peck1 
Op de bestsellerlijst van de New York Times was er de laatste 15 jaar één 
boek dat altijd vermeld werd: The Road Less Traveled [NL: De andere weg], 
van Dr. M. (Morgan) Scott Peck. LIFE-magazine noemde het boek een “na-
tional institution” en vergelijkt zijn verkoopssucces met dat van de Bijbel.[3] 
Dit is niet overdreven vermits van het boek miljoenen stuks werden verkocht 
en het heeft tientallen miljoenen mensen grondig beïnvloed. In de prestigieu-
ze Wall Street Journal weerklonk het als dat The Road Less Traveled “bril-
jant is in zijn benadrukking dat er geen onderscheid is tussen het proces van 
het bereiken van spirituele groei en mentale groei”.[4] 
In de zelfhulpafdeling van vele boekhandels krijgt M. Scott Peck bijna een half boekenrek dat aan 
zijn boeken gewijd is. Zijn invloed is substantieel en lijkt te blijven voortduren. Dat hij bij zovele 
lezers de gevoelige snaar geraakt heeft komt door zijn no-nonsense benadering (praktisch en direct) 
van levensproblemen. Hij stelt voor dat men ongunstige situaties zou verhinderen door middel van 
zowel psychologische als geestelijke groei. Maar wat betekent geestelijke groei voor Peck? Dit kan 
begrepen worden uit de volgende woorden die hij aan zijn lezers richt: “Ik heb gezegd dat het ul-
tieme doel van geestelijke groei voor een persoon het één-worden is met God”. Dan doet hij een 
stoutmoedige uitspraak: “Het is aan de enkeling om totaal, geheel God te worden”.[5] In de beken-
de New Age stijl gelooft hij dat “deze concepten” in het verleden werden gepromoot door Boeddha, 
door Christus, door Lao-Tse, en vele anderen”.[6] 
Velen van dr. Pecks bewonderaars zouden zich erg beledigd voelen wanneer zij de term New Age 
geassocieerd zouden zien met zijn naam. Sommigen zouden wel zeggen: “Wel, hij was een Boed-
dhist toen hij het boek schreef, maar nu is hij een christen; bovendien staan er zoveel nuttige ideeën 
in het boek die niet in strijd zijn met het Christendom”. Maar om een idee te vormen van het soort 
“Christendom” dat Peck aanhangt, vanaf zijn doop op 9 maart 1980 tot vandaag, is het goed de vol-
gende feiten in beschouwing te nemen: 

 
1 Morgan Scott Peck (1936–2005) was an American psychiatrist and best-selling author who wrote the book The Road 
Less Traveled, published in 1978.. https://en.wikipedia.org/wiki/M._Scott_Peck  
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Feit: In een interview met New Age magazine openbaarde Peck dat The Road Less Traveled 
hem van Godswege was toegekomen, en dat er “een enorm aantal mensen zijn die een passie 
voor God hebben, maar die door het fundamentalisme werden geconditioneerd”. De interviewer 
maakte ook bekend dat Peck overging van “Oosterse mystieke religies naar christelijke mystiek2 
[contemplatief 

3gebed]”.[7] 
Feit: Mystiek gebed is ook de basis van Pecks spiritualiteit. Hij wees op de noodzaak ervan in 
zijn boek A World Waiting To Be Born: “Dit proces van leegmaken van de geest is van zo groot 
belang dat het een significant thema zal blijven … het uiteindelijke doel van leegmaken van de 
geest is niet om niets te hebben maar om plaats te maken voor iets nieuws, iets onverwachts om 
binnen te komen. Wat is dat nieuwe? Het is de stem van God”.[8] Peck zegt ook dat Jezus “een 
voorbeeld van de westerse mysticus” was die “zichzelf met God integreerde”.[9] Hij voegde er-
aan toe dat Jezus’ boodschap voor ons er een was om “ons lagere zelf los te laten” en “ons gro-
tere ware zelf” te vinden”.[10] Hij gelooft dat contemplatief gebed “een levensstijl toegewijd 
aan maximum bewustzijn” is.[11] Interessant om weten is ook dat voormalig vice-president Al 
Gore het boek heeft onderschreven op de achterflap. Hij prijst het boek als zijnde “uitermate be-
langrijk” en een “onschatbare wegwijzer”, en hij zegt dat de leringen van het boek ons “krachti-
ge nieuwe redenen voor hoop” hebben gegeven”.[12] 
Feit: The Coming of the Cosmic Christ 

4, is een boek waarin auteur Matthew Fox een idee aan-
brengt dat “mysticisme” de praxis zou moeten worden waarrond alle religies van de wereld zich 
kunnen verenigen - iets wat hij “diep oecumenisme” noemt. De “kosmische Christus”, zo legt 
Fox uit, is de “IK BEN in elke levende creatuur” en Jezus was iemand “die ons toont hoe wij 
onze eigen goddelijkheid moeten omarmen”.[13] Peck onderschrijft Foxs verklaringen volledig 
met zijn commentaar op de achterflap, namelijk dat Fox aanbiedt: “… waarden en praktijken die 
vereist zijn voor planetarische redding”.[14] Deze prijzing is onthullend vermits Fox verdedigt 
dat er een “afwijken van de historische Jezus” zou moeten komen, en meer aandacht moet gege-
ven worden aan de “kosmische Christus”.[15] Ik ben er zeker van dat Peck zo’n een onder-
schrijving niet zou gegeven hebben als hij het manuscript niet zou gelezen hebben en er niet ge-
heel mee zou instemmen. 

Misschien wel de beste bron om de geestelijke instelling van Scott Peck te kennen is een audiocas-
sette met de titel: Further Along The Road Less Traveled. Peck geeft een uiteenzetting van zijn per-
soonlijke zienswijzen op de New Age beweging. Hierin onthult hij: 

- “Ik bracht 20 jaren door in het zenboeddhisme dat mij voorbereidde op het Christen-
dom”.[16] 

- “Zenboeddhisme zou in Amerika moeten geleerd worden in elk 5de leerjaar”.[17] 

- “De grootste zonde van het Christendom is te denken dat mensen in andere religies niet ge-
red zijn”.[18] 

- “De New Age beweging kan excentriek worden maar is potentieel erg godvruchtig, en haar 
deugdzaamheden zijn echt enorm”.[19] 

- “Als de New Age de maatschappij eerder kan hervormen dan ze ongunstig uitdagen, kan ze 
uitermate heilig en nodig zijn”.[20] 

 
2 Mysticisme / mystiek (Wiki): 
o Mystiek   van het Griekse μυστικός, mystikos: ‘geheimzinnig’. 
o Betreft het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God.  
o De term mystiek verwijst ook naar persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale men-

selijke perceptie. 
o Zich willen verenigen met het transcendente. 
3 Contemplatieve spiritualiteit: Beschouwende, bespiegelende spiritualiteit. Zo is het opnieuw populair geworden “con-
templatief gebed” het leegmaken van de geest (door het herhalen van een mantra, een woord of korte frase) waardoor 
men geestelijk in contact komt met naar wat men foutief meent God te zijn. Men riskeert hierdoor in contact met de 
demonenwereld te komen. Het is een strik van de duivel. 
4 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kosmische-Christus.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kosmische-Christus.pdf
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- Hijzelf stelt aan zijn publiek de vraag: “Is Scott Peck een New Ager?” en antwoordt dan: 
“ja” en voegt eraan toe dat hij “trots [is] gecatalogeerd te worden als een Aquarische Con-
spirator”.[21] 

- Hij zegt dat zijn Foundation For Community Encouragement “bovenmate een New Age or-
ganisatie” is”.[22] 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in zijn boek over de New Age beweging Heaven on Earth de 
seculiere journalist Michael D’ Antonio, Scott Peck aanzag als “… de Billy Graham van de New 
Age in wording” en dat hij “een belangrijk New Age leider” was.[23] 
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o Over Brennan Manning: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zwerversevangelie.pdf  & 
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o Over Henri Nouwen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-nouwen.pdf  

o Over Thomas Merton: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-merton.pdf 
o Over Richard Foster: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-foster.pdf  

o Over Thomas Keating: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini2.pdf  
o Over Matthew Fox: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-fox.pdf  
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