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New Age en het Christendom komen in botsing over deze kwestie van de menselijke onvolkomenheid. New Age metafysici willen geloof hechten aan de leer van zelfrealisering, verbonden met het
universum, dat New Agers zien als God, maar in werkelijkheid is dit het rijk van de geesten, geleid
door Lucifer zelf. Aan de andere kant biedt het Evangelie, dat christenen aanhangen, redding door
genade (onverdiende goedheid).
Romeinen 3:24 zegt krachtig:
“…en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is”.
In Romeinen 6:23 lezen we:
“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere”.
Deze gave wordt niet verdiend of als beloning gegeven voor ernstige en goede bedoelingen. Efeziers 2:8-9 zegt duidelijk:
“Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof - en dat niet uit u, het is de gave van
God - niet uit de werken, opdat niemand zou roemen”.
Deze Schriftuur leert dat de kwestie van de trots alle religies doet verschillen van het Christendom.
Religie overtuigt ons dat de mens van nature goed is en, daarom, zijn weg naar de hemel kan verdienen door menselijke vervolmaking of, beter nog, door de realisatie van zijn eigen goddelijkheid.
Het Christendom stelt nadrukkelijk de tegenovergestelde zienswijze, namelijk dat de mens zich
moet vernederen en zijn eigen zondigheid en feilbaarheid erkennen, en consequent hiermee de nood
moet zien van redding door genade. De Schrift neemt dan hen die hun eigen zondigheid erkennen
en biedt hen Gods oplossing aan: redding door het Kruis:
“In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden,
naar de rijkdom van Zijn genade” (Efeziërs 1:7).
In Romeinen 10:9-10 stelt Paulus Gods uitnodiging:
“Als u met uw mond Jezus als Heere belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u zalig worden”.
Redding is helemaal een genadegave, die geschonken wordt aan ieder die zal geloven in Jezus’ offer aan het kruis als de God-mens. Consequent hiermee moeten wij Hem als Heer en Redder erkennen, met dien verstande dat het door genade en genade alleen is dat wij aanvaardbaar zijn in Christus voor een heilige God. Rechtvaardigmaking is Gods gave aan de gelovige. Dit reddende geloof,
een demonstratie van Zijn getrouwheid, is meer dan een intellectueel geloof in Jezus’ dood aan het
kruis maar behelst overgave en het toevertrouwen van iemands leven aan Jezus als Heer en Redder,
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en een verstaan dat Jezus’ kruisdood als een afgedaan werk en dat wij als gelovigen nu in Hem
compleet gemaakt zijn. Niets anders kan hier aan toegevoegd worden.
Hoe helemaal anders is Gods plan van redding dan het New Age denken!
Het komt allemaal neer op de prediking van het hogere zelf versus de prediking van het Kruis. New
Agers zeggen dat God synoniem is met het hogere zelf van een persoon, en de ervaring van God
wordt ontdekt door de weg van meditatie. De christen betuigt zijn zondigheid jegens een Heilige
God en beseft dat hij slechts stof is, gered door alleen Gods genade, door de offerende bloedstorting
van Christus voor zijn zonde.
De boodschap van Jezus Christus brengt de mens in zijn degeneratieve staat tot Gods liefde, Hij Die
Zijn eniggeboren Zoon offerde voor de Swami Muktanda’s van de wereld. De Bijbel leert dat de
mens van nature een rebelse en goddeloze natuur heeft, en zijn wegen zijn van nature op zichzelf
gericht en boos voor Gods aangezicht, maar de Schrift leert niet dat God ons negeert. Christus die
stierf voor de goddelozen, om de berouwvolle zondaar met God te verzoenen, openbaart de liefde
van de Heer voor de mens.
Dit verklaart waarom het Christendom standvastig moet zijn in deze kwesties. Als een geloofssysteem niet de prediking van het Kruis brengt, dan is dat niet “een kracht Gods” (1 Korinthiërs 1:18).
Als er nog andere wegen naar God zouden zijn, dan stierf Christus vergeefs en is Zijn bloed niet
nodig.
Vanwege dit conflict zou men zeker kunnen denken dat het Christendom het grootste obstakel zou
zijn voor de New Age, als een bolwerk tegen deze stroom van meditatieleraars en praktiserende
mystici. Maar, ongelofelijk, het wordt in toenemende mate duidelijk dat de meest succesvolle praktiserende mystici binnenin het Christendom zelf opduiken. In plaats van de opmars van New Age
geestelijk af te weren, zijn onze eigen kerken besliste katalysatoren die de New Age naar de verheffing drijven. Bepaalde geestelijke praktijken verschansen zich in onze kerken als een ijsberg die aan
de oppervlakte mooi en impressionant lijkt maar die bijzonder veel schade kan toebrengen aan de
impact van het Evangelie van Jezus Christus.
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