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 De Ware tegenover  
de Valse Oecumene 

 

 
De scheuring binnen het lichaam van de Kerk is altijd als een groot kwaad beschouwd. 
Christus bidt dat de gelovigen één mogen zijn …opdat de wereld moge erkennen dat de 
Vader Hem gezonden heeft. (Joh. 17:21-23) De duivel wist dat en heeft daarom alles in 
het werk gesteld om tweedracht te zaaien …opdat de wereld Hem ‘niet’ mocht erkennen. 
O wat heeft hij een makkelijk spel gehad! Hoe makkelijk is het om mensen via eerzucht 
en eigenwaan op het verkeerde pad te brengen. De wereld ligt bezaaid met goede voorne-
mens. Maar zijn die ook op God gericht? Het sluwe spel van de antichristelijke machten, 
die thans de dienst uitmaken, is om in onze tijd vanuit de verscheurde mensheid een 
nieuwe eenheid te creëren, waarbij, ja juist, op Johannes 17:21-23 wordt gewezen. Na de 
zonde van intolerantie komt de zonde van tolerantie. Wee de hoerenlopers, mengers van 
drank! (Spr. 23:27-30, Jes. 5:22) Alles wordt getolereerd op één uitzondering na: het 
onvervalste Christendom. (1) 
 

1 – De Rechtvaardigen onder de Volkeren 
De diepere grond van het wensen van, hopen op en bidden voor oecumene, is dat God 
de wereld liefheeft en dat Hij wil dat eenieder in eenheid tot Hem komt. Oecumene 
mag als synoniem voor eenheid gelden. De reden waarom ik mijn medemens moet lief-
hebben, is dat God mijn medemens liefheeft, Zichzelf gegeven heeft, zelfs voor zijn 
ergste vijanden. Vroeger heerste in sommige opzichten een hardvochtig Christendom 
dat voorbijzag aan wat Petrus had gezegd (Hand. 10:34-35): “Nu weet ik zeker dat God 
geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij be-
hoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet (zelfs nog voor-
dat Hij Christus heeft leren kennen).” Dat past bij de brief aan de Romeinen: 

«« Wanneer heidenen, die de (Mozaïsche) wet niet kennen, uit zichzelf doen wat 
de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten zij de wet niet. Zij tonen 
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dat wat de wet (in de Tien Geboden) vereist, in hun hart geschreven staat. Hun 
geweten getuigt daarvan. (…) Zal de onbesnedenheid van een heiden, die de wet 
onderhoudt, voor God niet gelden als besnijdenis? (…) Eenmaal zal deze heiden 
het oordeel uitspreken over hem die met (het ganse) wetboek en de besnijdenis de 
wet overtreden heeft. »» (Rom. 2:14-15, 26-27) 

 
Niet ieder leeft in de omstandigheid, door factoren van buitenaf, om in de God van de 
Bijbel te geloven. Daar heeft God dus een oplossing voor gevonden in de wet die in 
ieders binnenste staat geschreven. Dit beantwoordt aan de goddelijke Wil die niemand 
niet kan kennen. Van kindsbeen af weet elkeen dat God alleen het goede wil en het ook 
in de praktijk wil zien gebracht. Allen weten, tenzij deze wetenschap met kracht wordt 
ontkend (1 Tim. 4:1-2), dat God het boze haat, altijd en overal. Het kwade kent geen 
rechtvaardiging. Nooit. Ieder kind weet dat het goede nalaten om het kwade te doen een 
zware zonde is die tegen de goddelijke Wil ingaat. Eenieder die de Vaders wil doet, zal 
deel uitmaken van zijn familie. (Mt. 12:46-50) Daar gaat het om. 
 

De Tien Geboden in ons hart  
Dat de Tien Geboden bij ieders geboorte 
in het hart staan gegrift, is niet zo’n 
vreemde gedachte. De Bijbel onderwijst 
dat de Tien Geboden door de vinger 
Gods op de stenen platen werden ge-
grift, beeld van het hart of onze ziel. 
Exodus 32:16 zegt: “De platen waren 
Gods eigen werk en het schrift dat erin 
was gegrift, was Gods eigen schrift.” 
(…) Toen Mozes met de platen in zijn 
armen afdaalde, werden de mensen ge-
waar hoe Gods Woord vanuit de hemel 
in deze lagere wereld afdaalde. Een mi-
drash (exegetische verklaring) vergelijkt 
de platen met het menselijk lichaam. 
Het breken van de platen komt overeen 
met de dood van dat lichaam:  

 «« De letters op de platen worden met de ziel van een mens vergeleken,  
 terwijl de platen zelf het lichaam zijn. Als de ziel het lichaam verlaat, kan  
 men het lichaam begraven. Toen Mozes de letters zag wegvliegen, brak  
 hij de platen. Onze wijzen zeggen dat de platen in Mozes handen erg zwaar  
 wogen nadat de letters waren weggevlogen, net als bij een mens, die na de  
 dood zwaarder weegt nadat de ziel vertrokken is. »» (uit de Tz’enah  
 Ur’enah, de klassieke bloemlezing van Torah vertellingen en midrashisch  
 commentaar)  

Zoals in 2 Korintiërs 3:3 staat geschreven: “U bent zelf een brief van Christus, 
door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende 
God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.” (zie app. 1) 

“The Weekly eDrash” door First Fruits (www.ffoz.org), d.d. 15 apr. 2014 

 
De passage uit de romeinenbrief past bij de episode van de honderdman Cornelius, een 
“godvrezende” (een Yirei Shamayim). Bij het Yad Vashem holocaust herdenkings-
monument in Jeruzalem worden de “Rechtvaardigen onder de Volkeren” herdacht, van 
de niet-Joden die tijdens de meedogenloze vervolging Joodse levens hebben gered. Zo 
zegt de profeet Maleachi (3:16-17), in een hoofdstuk dat ‘de triomf der rechtvaardigen’ 
heet:  
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«« Toen spraken degenen die de Heer vrezen met elkaar. En de Heer heeft 
geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift 
opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn Naam eerbiedigen. Zij 
zullen mijn schat zijn – zegt de Heer van de machten – op de dag die Ik ga maken. 
Dan zal Ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. »» 

 
Hieruit blijkt dat Gods barmhartigheid zich ook uitstrekt tot de niet-Jood, en vanuit ons 
standpunt tot de niet-Christen. Dit past perfect bij Wijsheid 3:14: “Zalig de eunich 
(castraat) die met zijn hand de wet niet heeft geschonden en geen zondige gedachten 
tegen de Heer heeft gekoesterd, want hij zal voor zijn trouw een uitgelezen gunstbewijs 
ontvangen en een erfdeel in de tempel van de Heer.” In het conciliedocument Lumen 
Gentium uit 1964 staat onomwonden:  

«« Zij die zonder dat ze er schuld aan hebben het Evangelie van Christus en zijn 
Kerk niet kennen, maar nochtans God met een oprecht hart zoeken en er zich toe 
beijveren onder invloed van de genade aldus te handelen ter volbrenging van zijn 
Wil, zoals hun geweten dit openbaart en voorschrijft, ook zij kunnen tot het 
eeuwig heil geraken. Zelfs degenen die, zonder dat het hun fout is, nog niet tot een 
uitdrukkelijke kennis van God zijn gekomen, maar die eraan werken, niet zonder 
de goddelijke genade, om een rechtgeaard leven te leiden, weigert de goddelijke 
voorzienigheid de nodige hulp tot hun heil niet. »» (§16) Tevens: GS22, AG7. 

 

Gaan zij verloren die het Evangelie nooit hebben gekend? 
Voor de duidelijkheid wil ik eraan toevoegen dat het niet mijn overtuiging is dat 
allen die het evangelie nooit gehoord hebben, voor eeuwig verloren gaan. Te lang 
heb ik catechisatie gegeven om niet te weten dat deze probleemstelling leeft bij 
veel jongeren. Steevast reageerde ik op hun vraag dat ze mij er ongewild toe ver-
leidden op de rechterstoel van God te gaan zitten. Het oordeel kunnen we echter 
met een gerust hart aan Hemzelf overlaten. Hij is rechtvaardig en barmhartig. 
Wij hebben echter de verantwoordelijkheid het evangelie aan anderen bekend te 
maken. Met de woorden van de zendingstheoloog prof. dr. J. Verkuyl moeten wij 
zeggen dat we andere mensen het grootste onrecht aandoen, wanneer we hem of 
haar het evangelie onthouden. 

Uit het Ten Geleide van dominee G. Hette Abma bij de Nederlandse vertaling van: 
“De Eeuwige Straf” van Robert Govett – Uitgeverij Maatkamp # 2015 (pp. 23-24). 

Oorspronkelijke titel: “Eternal Suffering of the Wicked and Hades”. 

 
De eindtijdprofetes Maria Goddelijke Barmhartigheid zegt in haar boodschap van 16 
september 2013: 

«« Ik verleen nu aan jullie allemaal het geschenk van de Zuivering, in het 
bijzonder aan atheïsten en heidenen. Deze Zuivering zal pijnlijk zijn, maar het zal 
in veel gevallen hun ogen voor de Waarheid openen. Wat degenen betreft, die het 
niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie 
barmhartigheid schenken. Maar diegenen onder jullie, aan wie de Evangeliën 
werden gegeven en die van het bestaan van de Drie-ene God afweten, en die Mij 
nu afwijzen, zeg Ik dit: totdat jullie terugkeren en je zonden weer goedmaakt, is er 
weinig hoop voor jullie. Dan moet je smeken om de redding van je ziel. »» 

 
In de geschiedenis van de kerk is het een moeilijk begrepen boodschap geweest dat 
Gods barmhartigheid zich tot allen uitstrekt, zelfs tot de heidenen. De wetten van Bur-
gos (Spanje) uit 1512 hadden na wekenlange discussies als belangrijkste voorziening 
opgenomen dat de Indianen van het door Columbus ontdekte continent, gewone men-
sen waren; maar desondanks waren het heidenen en in die staat ten ondergang ge-
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doemd! Vele gelovigen, die meenden de waarheid te kennen, werden arrogant, intole-
rant en onbarmhartig. Er zou geen uitredding zijn buiten het instituut dat kerk heet, 
volgens het principe “extra ecclesiam nulla satus”. De Protestanten hadden hun eigen 
benadering: volgens het gezegde van Efeze 2:8 zou er geen uitredding zijn zonder 
‘geloof’ in de heilsboodschap, het bekende “sola fide”. (2) De vooraanstaande 16e 
eeuwse hervormer Zwingli was de eerste die hier tegenin durfde te gaan, wat onder zijn 
confraters grote opschudding veroorzaakte. Philip Schaff zegt daarover: 

«« De Zwitserse reformator herhaalde menigmaal zijn overtuiging, waaraan hij tot 
aan het laatst vasthield, dat God naast de Joden zijn uitverkorenen onder de 
heidenen had, en dat we mogen verwachten dat samen met de heiligen uit Oude 
Testament, waaronder de verloste Adam tot aan Johannes de Doper, de volgenden 
zich in de hemel bevinden: Socrates, Plato, Aristides, Pindar, Numa, Cato, Scipio, 
Seneca; om kort te gaan, iedere goed en heilig mens en getrouwe ziel vanaf de 
aanvang van de wereld tot het eind. (…) De grote en goede Luther was geschokt 
bij de gedachte dat zelfs ‘de goddeloze Numa’ (3) zou zijn gered, en hij was van 
mening dat hiermee het hele Evangelie werd vervalst, zonder welke geen redding 
mogelijk is. »» (“Creeds of Christendom” # 1877 - Deel 1, p. 382) (4) 

Vanzelfsprekend zal eenieder slechts redding 
in Christus vinden, en niet daarbuiten. Als het 
niet tijdens dit leven is, dan toch op de drem-
pel van de dood als de ‘godvrezende’ ontvan-
gen wordt in het persoonlijk oordeel staande 
in de ‘parousia’: de verschijning van of ont-
moeting met Jezus, …en hij zich met be-
traande ogen in Zijn armen werpt, net als de 
oudtestamentische aartsvaders, waaronder wij 
ook mogen rekenen de heidense Jethro (de 
schoonvader van Mozes), toen ter gelegen-
heid van Jezus’ nederdaling ter helle. (5) Wij 
spreken hier over diegenen die nooit gecon-
fronteerd zijn geworden met de boodschap 
van het heil. Het is zoals met de rechtvaardigen uit de heidenen, die Jezus nooit gekend 
hebben, maar Hem toch gevoed hebben toen Hij hongerig was en te drinken gaven toen 
Hij dorstig was, en gekleed toen Hij naakt was. Want in het bijstaan van hun naaste 
hebben ze Jezus Christus geholpen. (zie Mt. 25:34-40) Volgens een Joodse legende 
(Bab. Sanh. 98A) vertoeft de Messias altijd bij de ellendigen en kan Hij gevonden 
worden te midden van de lepralijders en zieken; als de man van smarten bevindt Hij 
zich bij hen die onder zorgen gebukt gaan. Dus, wie dezen zonder Christus te kennen 
helpt, helpt daarmee Christus zelf. Door die houding wordt deze persoon een ‘god-
vrezende onder de heidenen’. In deze ordening zien we dat gerechtigheid en oordeel 
niet losstaan van Gods barmhartigheid. 
 
De voordelen van het volgen van de heilsboodschap zijn vele en daarom behoort evan-
gelisatie tot de kerntaak van de kerk, en zo hoort het te blijven. Dat laatste kan niet ge-
noeg worden benadrukt. Het voorgaande betekent zeker niet dat wij in onze evange-
lische ijver mogen verslappen en geen roeping zouden hebben om van alle volkeren 
Jezus’ leerlingen te maken. (Mt. 28:19-20) 
 

2 – De herstructurering van het Christendom 

De oecumenische of kosmopolitische gedachte kan als volgt worden samengevat: “Het 
ideaal van alle filosofen is niet meer de perfectionering van de innerlijke mens, maar is 
de opmars naar een verenigde mensheid, een nieuwe eeuw inluidend (de New Age).” 

  

 
Ulrich Zwingli (1484-1531) 
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Achter deze façade ligt het ideaal verborgen 
van een nieuwe wereldorde om tenslotte te 
komen tot het koninkrijk van Lucifer op aar-
de. In zoetgevooisde taal onderwijst de new-
agebeweging dat het toegroeien naar deze 
wereldorde zal uitmonden in een globaal to-
talitair systeem met de verwijdering van de 
nationale soevereiniteit en de installatie, hier 
in het Westen, van een staatsgodsdienst die is 
gebaseerd op de hoogdravende principes van 
een pseudo-Christendom. (6) Het gaat dus 
veel verder dan het verkrijgen van eenheid 
onder de Christelijke denominaties. In de re-
gio’s van de Islam zal het een pseudo-Islam 
zijn en in India een pseudo-Hindoeïsme. En 
dit zal met alle wereldgodsdiensten gebeuren: 
Hindoeïsme, Boeddhisme, Confusianisme, Is-
lam, Judaïsme, maar het meest nog bij het 
Christendom, die de deuren wijd open zal 
gooien voor het heidendom. Vanzelfsprekend 
is dan geen plaats meer voor Goede Vrijdag 
en Kerstmis. De kerstman (ho, ho, ho!), die 
mag wel blijven. Indien wij ons tot de Chris-
telijke sfeer beperken, dan kunnen wij het doel van de ene wereldkerk (the one world 
church) definiëren als een vereenzelviging in vorm met het Christendom, in die zin dat 
iedere daad in het drama van Jezus’ leven, en iedere kwaliteit die aan Jezus wordt 
toegeschreven wordt geprojecteerd op het leven van Krishna en dergelijke figuren, en 
op de legenden van al de zonnegoden tot aan de verste oudheid. Dit is zo omdat iedere 
beweging die kwaad nastreeft alleen maar kan hopen op succes indien het zich binnen 
de waarheid begeeft en tegelijk ook ernaast. 
 

De New Age zoekt een vorm van geestelijke verlichting 
Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel bezit een krachtig instinct om 

God in zijn leven te zoeken. Diegenen die Gods Liefde in haar meest zuiverste 
vorm vinden, krijgen deze gave omwille van hun nederigheid en aanvaarding van 
het feit dat God alle glorie toekomt.  

Daarentegen gaan heidenen in hun zoektocht naar spirituele vrede veeleer op 
zoek naar de ‘Schepping’ van de Ware God dan naar hun ‘Schepper’. In plaats dat 
zij zich voor God neerbuigen, mijn Vader, de Almachtige, de Schepper van het al, 
liggen ze voor drogbeelden op de grond uitgestrekt, waaronder de wonderwerken 
die Hij voor de wereld schiep – de Aarde, de zon, de maan en de sterren. Ze ver-
afgoden deze grote wonderwerken en maken zich wijs dat ze via deze praktijk 
grote krachten krijgen. Wat ze zoeken is een vorm van geestelijke verlichting 
waar ze van verwachten dat het ze vreugde en vrede brengt. Door meditatie en 
yoga openen velen op deze manier hun gedachten en zielen, waardoor de boze 
geest hen verderven kan. Ze geloven ten onrechte dat één of andere kracht, een 
andere dan afkomstig van de Allerhoogste God, hen de vrede kan brengen waar 
ze zo naar hunkeren. 

Boodschap van Jezus, Boek der Waarheid 
24 sept. 2013 (zie ook App. 4)  

 
De oecumenische of kosmopolitische geest vervangt legenden door feiten en drukt de 
legendarische overleveringen en heidense mythen in de taal van de Heilige Schrift uit. 

  

 
Maitreya, zoals hij eruit zag toen hij 
in 1988 in Nairobi tijdens een grote 
bijeenkomst uit het niets leek te ver-
schijnen, een toespraak hield, en toen 
– zo vertelde men – in rook opging. 
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Het noemt heidense godheden bij hun Bijbelse namen voor God en identificeert afgo-
dische riten met Christelijke zinnen en de oecumenische leerstellingen met zinnen en 
termen uit de Christelijke theologie. Het hele systeem is niet wat het lijkt of zoals het 
zich wil voordoen. Het is een schijnwaarheid, een misleiding, het is oplichterij, een leu-
gen. De ultieme gruwel, als deze beweging tot volwassenheid zal zijn gekomen, bestaat 
uit het optreden van een figuur, de Maitreya geheten. Volgens de legende zal het een 
vitale man zijn, met de schoonheid en kracht van een jongeling, die over uitzonderlijke 
talenten beschikt en een geweldige charme, een soort supermens, die zich tenslotte als 
‘de’ Christus zal presenteren. (Mt. 24) (7) Jezus mag dan best als ‘een’ christus worden 
gezien, maar slechts als een der velen die de mensheid moest leiden naar een hoger 
christusbewustzijn, lees new-agebewustzijn. U ziet, een subtiel woordenspel. Wie geen 
vast geloof heeft en een oppervlakkige bijbelkennis kan zomaar worden misleid. In 
Handelingen 1:11 staat dat Christus op dezelfdewijze zal terugkeren als Hij vertrokken 
is. Dus elke sterveling die er prat op gaat Christus te zijn, kan niet Jezus Christus zijn. 
Echter, zo’n argument snijdt alleen hout indien wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare 
Woord van God is. Dát is ook een van de kenmerken van de valse oecumene, dat de 
Bijbel als vaste grond van ons behoud heeft afgedaan. Het zal dan zijn gedegradeerd tot 
een der vele boeken van de wijsheidsliteratuur. Maar die literatuur bevat menselijke 
‘wijsheid’ die doortrokken is van demonische influisteringen. In het apostatisch 
Christendom, dat alleen wortel schiet als ook onze leiders zich hebben laten inpalmen, 
zal orthodoxie een scheldwoord zijn geworden en symbool staan voor gebrek aan 
medemenselijkheid. Opnieuw zal, net als onder de Romeinen, het ware Christendom 
een schandaal zijn geworden. 
 

Satan openbaart zijn komend rijk aan de Pastoor van Ars 
Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijk-

heid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. Die 
nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het geheel, van het mystieke 
lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en 
kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toe-
vallen. De kerk van de mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid 
wordt verkondigd, van gelijkheid, van broederschap, van liefde, van vriendschap, 
van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de menselijkheid. De 
mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevon-
den nu hij in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt. 

De wetenschap zal hem een nieuwe maatschappij doen opbouwen, waarin de 
mens zal heersen, de beste mens. Die mens zal geen beperkingen meer mogen 
ondervinden. Hij zal wij zijn. Die mens zal zijn daden niet laten afhangen van 
zijn geweten, dat in relatie staat met hogere machten. Nee! Dat is egoïsme! Deze 
mens zal zijn daden toetsen aan wat zij voor anderen betekenen. Deze mens zal 
gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zul-
len vrij zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de 
boeien die zijzelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens 
te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen om het lijden op 
aarde uit te bannen. 

Profetie uit ± 1850 uit “De Duivel in het Wondere Leven van de Pastoor van Ars” 
door H. A. Lunshof - Elsevier, Amsterdam # 1953 

 

Er is reeds veel geschreven over het merkteken van het beest, dat ter sprake komt in 
Openbaring 13, en waarin de Verenigde Naties ongetwijfeld een rol van betekenis 
krijgt. Door de implantering in ieders lichaam van een microchip wordt de wereld tot 
een open gevangenis gemaakt, waarbij niets en niemand aan het computerbrein ont-
snapt. Dan zal de staat oppermachtig zijn geworden, en het individu een onmachtig 
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vod. Dat is de bedoeling. De eerste stap daartoe zal de afschaffing van contant geld 
zijn, wat een gijzeling is omdat iemand geld op de bank kan hebben staan – we spreken 
over de gewone burger met zijn zuurverdiende geld – maar er toch niet over kan be-
schikken, of uitsluitend binnen stringente voorwaarden, onder het mom van eerlijke 
herdistributie. Wat in de bespreking van de inplantering van een microchip zelden ter 
sprake komt, is dat op een gegeven moment de aanvaarding daarvan zal samengaan met 
een eed van trouw aan de als wereldredder bejubelde figuur. In 1934 werd de Hitlereed 
(Führereid) ingevoerd, die mensen in overheidsdienst en leger dienden af te leggen, als-
ook leiders van een aantal andere groeperingen, dat geen eed van trouw was aan de 
grondwet, maar aan de persoon zelf, aan Hitler, een Satanisch bezetene. (8) Hierdoor 
sloot het Duitse volk een Luciferiaans pact af, waardoor het onder een sluier van hyp-
notische ‘Begeisterung’ kwam te liggen. We hebben gezien waar dat toe leidde. Wat in 
Duitsland gebeurde tart elke logica. Hoe kon een volk zo ontspoord raken? Een derge-
lijke eed, maar extremer nog, zal met de Maitreya worden gesloten, waardoor de mens 
die dat doet haast reddeloos verloren gaat. Als 
willoze ziel komt die onder het dictaat van de 
Maitreya, dat wil zeggen onder de hypnotisch 
ban van de demonische legers die hem terzijde 
staan. Het zal een wederopvoering zijn van ‘das 
Hitlerspiel’, maar veel erger. In ruil daarvoor 
mag het individu zich in openbare ruimten, 
zoals supermarkten en treinstations, begeven. 
Voor kortstondig gewin, het vullen van zijn 
maag en die van zijn gezinsleden, wordt de toe-
komst verkwanseld: een bord linzensoep in ruil 
voor het eeuwig heil!  

Constance Cumbey zegt in haar boek over de new-agebeweging (zie appendix 2): 
«« David Spangler (1945-…), die als een der oprichters van de new-agebeweging 
wordt gezien, zegt dat we een Luciferische  inwijding moeten ondergaan om de 
New Age binnen te kunnen gaan (hetgeen officieel ontkend wordt). Volgens hem 
zijn we op weg naar een enorm grootschalige planetaire inwijding, een massale 
inwijding van mensen. Tijdens die Luciferische inwijdingsceremonie zou iedereen 
een stempel of een nummer krijgen. Geen wonder dat God ons heeft gezegd dat 
we naar de Hel gaan als we dat merkteken aannemen. Dan helpt geen enkel ‘ja, 
maar’ meer. Het is letterlijk een keus tussen God en Lucifer (wat lichtbrenger 
betekent). »» (p. 20) 

 
Een systematische beschrijving van de grote geloofsafval of apostasie is te vinden in de 
encycliek uit 1907 van Paus Pius X, “Pascendi Dominici Grecis”, dat over de leer gaat 
van de modernisten, waarin de thema’s, die in het hier voor u liggend artikel aan bod 
komen, worden geëtaleerd. De new age-leer is in feite het volwassen geworden mo-
dernisme. De encycliek toont glashelder aan dat de modernistische leer uit verdraai-
ingen bestaat en veronderstellingen, die elke grond van waarheid missen, maar die als 
waarheden en halve waarheden worden verkondigd. Het is een samenraapsel van ver-
keerde conclusies en farizeïsch en theologisch onjuist gedachtegoed, waarbij men niet 
terugschrikt voor het uiten van verdachtmakingen en lasterlijke insinuaties aan het 
adres van hen die er een andere mening op nahouden. De oblaat pater Jean Baptiste Le-
mius, heeft in het jaar zelf van de encycliek daar een commentaar op gegeven in zijn 
boek “Een Catechismus over het Modernisme”, dat in het Engels nog steeds wordt her-
drukt, maar de Nederlandse uitgave uit 1908 zag geen vervolg. Daarin staat: 

«« Omdat de modernisten zich van een heel slimme truc bedienen, namelijk hun 
gedachtengoed zonder enige orde en systematische rangschikking als één geheel te 
presenteren (…) waardoor het lijkt alsof ze twijfelen en onzeker zijn, terwijl ze in 
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werkelijkheid precies weten wat ze willen. Het is daarom vóór alles van belang 
deze leer vanuit een globaal standpunt te bezien en op de onderlinge verbanden te 
wijzen. »» (pp. 7-8) 

 
In het apostatisch Christendom zal de charismatische beweging een nieuw elan krijgen, 
maar niet door de inblazing van de Heilige Geest. Voor de nieuwe charismatici zal 
niets nog aan het lijden en dood van de goddelijke Zoon Jezus Christus mogen herin-
neren en daarom zal alleen nog de verrezen Heer worden gepredikt, een Heer die geen 
beroep doet op vasten of gebed, en nog minder op opoffering en liefde, alsof alleen ge-
loof en blijheid voldoende zouden zijn. God zou geen straffende God zijn. Zonde zal 
als iets natuurlijks worden gezien, dat door allen aanvaard moet worden. De mensen 
zullen worden aangemoedigd te accepteren dat de zonde niet bestaat. Het zondebegrip 
zou slechts beeldspraak zijn dat voor Gods kinderen als symbool dient ter aanmoedi-
ging om op een voor God welgevallig pad te blijven. (Zie: Boek der Waarheid, 24 apr. 
2014) Het credo is: de Hel bestaat niet, dus zet je schuldgevoel opzij en volg je instinct. 
Zo kan God uit menselijke gril en grol in elke gewenste richting worden geduwd. De 
heilsboodschap van zijn glans ontdaan! Het zal niet meer Zijn Evangelie zijn dat wordt 
verkondigd, maar eentje dat vernieuwd is, met alleen nog maar dansen en zingen, een 
valse vrede en liefde, huichelarij, groot bedrog en een heleboel leugens. Het ideaal zal 
de liefde tot de medemens zijn, waarbij de kerkelijke instanties zich zullen concentre-
ren op ‘het uitbannen van armoede’, wat op zichzelf een nobele zaak is. Maar als dat 
inhoudt dat de liefde tot God vergeten wordt, ligt dat anders, want daarmee wordt de 
verticale component van het Kruis eraf gezaagd. Leve het horizontalisme! Meen niet 
dat dit alles ineens komt. Veel moeite zal worden gedaan om niet te choqueren. Dus 
gaat het stapsgewijs, maar het einddoel wordt toch in weinig jaren bereikt. Ach, we zijn 
al een heel eind op weg. 

Hubert Luns 

[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, zomer 2014 – Nr. 83]  
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Appendix 3:  “De Verborgen Gevaren van de Regenboog” – Recensie  
Appendix 4: Uittreksels uit het Boek der Waarheid over de New Age praktijk 
Appendix 5: “Tussen Waan en Werkelijkheid” – Recensie 
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Noten 

Alles wordt getolereerd op één uitzondering na 
(1) Constance Cumbey bespreekt in haar boek over de verborgen gevaren van de new-
agebeweging hoe de houding is van de new-agebeweging tegenover het Christendom 
(pp. 45, 59; zie ook app. 3 van dit artikel): “Natuurlijk wordt (onder hun aanhangers) 
een ‘eenheid’ onderscheiden tussen alle religies, met uitsluiting van de monotheïstische 
godsdiensten die de Here der heerscharen aanbidden, wat naar voren komt in het 
“Golden Book of the Theosofical Society” uit 1925 (pp. 28-9):” 

«« De esoterische filosofie verzoent alle landen met elkaar, ontdoet elk van hen 
van zijn menselijke uiterlijkheden en toont aan dat de wortel van elk identiek is 
aan die van elke andere grote religie. Het bewijst de noodzaak van een goddelijk 
absoluut principe in de natuur. Het loochent de godheid net zomin als de zon. De 
esoterische filosofie heeft ‘God in de natuur’ nooit verworpen, evenmin de godheid 
als het absolute en abstracte wezenlijke. Zij weigert alleen de Goden van de 
zogenaamde monotheïstische godsdiensten te aanvaarden, Goden die de 
mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen heeft en die een 
lasterlijke en jammerlijke karikatuur zijn van wat nooit gekend kan 
worden. »» 

Behoudenis alleen vanuit het geloof 
(2) Alhoewel de Reformatie bepaalde richtingen is ingegaan die ik niet kan toejuichen, 
was toentertijd een heroriëntatie gewenst ten aanzien van de Roomse opvattingen over 
genade, uitredding en geloof. Het was allemaal te mechanisch geworden. Een lidmaat-
schapskaart van de Roomse Kerk was voldoende geworden om de hemelpoort binnen te 
gaan… Wat het geloof betreft is dat niet zomaar een geloven in. Geloof in Bijbelse zin 
gaat veel dieper. In intellectuele zin kunnen we uit onszelf geloven, maar dat zal weinig 
uithalen indien het geen deel wordt van ons hart en onze ziel. Een doorleefd geloof, 
daar gaat het om, om ons te brengen tot de “gehoorzaamheid van het geloof” (cf. Rom 
16:26). Wat de geloofsinhoud zelf betreft, dat is een andere zaak, waar bijvoorbeeld He-
breeën 6:1 over gaat. 
 Efeze 2:8 is een vers dat in het Protestantisme al-
tijd belangrijk is geweest, en terecht (het hoort bij de 
vijf sola’s): “Uit genade zijt gij zalig geworden door 
het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave.” Het 
woord ‘dat’ is in het Grieks meervoudig onzijdig, maar 
genade, zaligheid en geloof zijn alle drie vrouwelijk!! 
“Dat niet uit u” mag als een uitdrukking worden be-
schouwd waarin ‘dat’ ongedefiniëerd is, omdat het van-
zelfsprekend is. Welk woord wordt daarmee bedoeld? 
Een geschikte kandidaat is het woord ‘maaksel’ uit vers 
10, dat de vertaling is van ‘poiema’ (is meervoudig on-
zijdig), wat als weefsel kan worden vertaald. Dat doet denken aan het oudtestamen-
tische priestergewaad waarvan de vlasvezels door een proces van roten, pletten, heke-
len, bleken en spinnen, tot een kleed werden vervaardigd, een proces dat symbool staat 
voor het moeizame geestelijke groeiproces. (zie app. 2) We zouden kunnen zeggen dat 
God geen plan maakt zoals wij, maar dat Hij een plan ‘weeft’. Als Jozef, de onderkoning 
van Egypte, zich aan zijn broeders openbaart, zegt hij (Gen. 50:20): “Jullie hadden 
kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd.” In het Hebreeuws 
staat dat God het ten goede heeft ‘geweven’. Gods plan met de wereld volgt een soort 
weefproces en zo ondergaat ook iedere bekeerling een geestelijk groeiproces, geken-
merkt door een ingewikkeld samenspel van draden. Ieders leven bestaat uit een door 
God gestuurd ingewikkeld samenspel van gebeurtenissen. 
 Iets vergelijkbaars vindt ook plaats bij diegenen die nog nooit met de heilsbood-
schap geconfronteerd zijn geworden, maar met wie God toch dagelijks bezig is om die 
via de omstandigheden van het leven tot een hogere graad van heiligheid te brengen, 
net als Hij dat bij ons doet, die wél in aanraking zijn gekomen met de heilsboodschap. 
Wij zijn allen Gods kinderen, toch ook de bastaards? Hieruit volgt dat ook de heidenen 
door de omstandigheden van het leven tot een zeker geloof kunnen komen, al was het 
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de innerlijke overtuiging dat de Tien Geboden, die in hun hart geschreven staan, een 
door God gegeven richtsnoer zijn. 
 
(3) Numa was na Romulus de tweede legendarische koning van Rome, die belangrijke 
wetten heeft uitgevaardigd. 

(4) De laatste en meest volledige uiteenzetting van Ulrich Zwingli over dit onderwerp 
bevindt zich aan het eind van zijn Christianæ fidei expositio # 1531 (Uitleg van het 
Christelijk geloof). Hij benadrukte reeds in 1519 dat hij zelfstandig tot zijn ideeën was 
gekomen en verwierp het idee dat hij op een of andere manier een volgeling van Luther 
was. De twee mannen waren het in feite op veel punten met elkaar oneens. 

De ter helle daling van Jezus 
(5) Dit slaat op Jezus’ nederdaling voordat Hij ten derde dage met lichaam en ziel ten 
hemel steeg. Psalm 68:18: “Gij ontsteeg en hebt de gevangenschap gevangen.” 1 Petrus 
3:19 : “Christus is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondi-
gen.” 
 Onder ‘hel’ of het dodenrijk moet men de plaats verstaan waar de zielen van de 
ontslapenen de eeuwige zaligheid afwachten, in het Hebreeuws de sheoel genaamd en 
in het Grieks de hades. Niet alle plaatsen, die in het gewone spraakgebruik als hel 
worden aangeduid, zijn aan elkaar gelijk. Er is daar ook een plaats waar de zielen zijn 
van die mensen die een God-hatend (dus liefdeloos) bestaan hebben geleid en samen 
met en door de duivels pijnen lijden zonder eind. Die plaats wordt de gehenna (Gr.) of 
afgrond genoemd, wat dus de eigenlijke hel is. De andere plaatsen zijn gekend als het 
vagevuur en het paradijs, afwachtingsplaatsen waar de zielen vertoeven in afwachting 
van Jezus’ wederkomst wanneer zij Hem op de wolken tegemoet zullen treden met een 
verheerlijkt lichaam. De afwachtingsplaats heet ook het voorgeborchte of de schoot van 
Abraham. 
 
(6) Zie “De verborgen gevaren van de regenboog — De new-agebeweging en de ko-
mende tijd van verdrukking en benauwdheid” van Constance E. Cumbey uit 1983, dat 
in 2013 in Nederlandse vertaling is uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp te Zelhem. De 
oorspronkelijke titel luidde “The Hidden Dangers of the Rainbow”. (zie een bespreking 
van Cumbeys boek op Appendix 3) 
 
De getalswaarde van het beest 
(7) Binnen het Boeddhisme is Maitreya/Metteyya de toekomstige Boeddha. Hij zal de 
de opvolger worden van de historische Sakyamuni Boeddha. Hij werd het eerst be-
noemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in het Sanskriet. Deze naam is door de Theo-
sofie geadopteerd, alsook de new-agebeweging. In de Islam heet deze figuur de Mahdi, 
en binnen het Hindoeïsme Kalkin. Benjamin Creme, een leidende figuur binnen de New 
Age zou via meditatieve praktijk boodschappen van de Maitreya hebben ontvangen. 
 Verschillende religies geven hun messias de naam Maitreya. Messias is het He-
breeuws voor christus of gezalfde. Maitreya heeft in Hebreeuws de getalswaarde 666 
(iedere Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde). Ongeacht de spellingswijze ontstaat 
telkens 666. In Openbaring 13:17-18 staat: “Niemand kan kopen of verkopen als hij dat 
teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt (op rechterhand 
of voorhoofd). Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van 
het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.” 
 
(8) Niet alleen de mensen in overheidsdienst en het leger, maar ook universiteitspro-
fessoren moesten de Hitlereed afleggen en verpleegsters en tevens de meeste studen-
tenverenigingen. In delen van de Evangelische Kerk was de eed omstreden. Het groot-
ste reformatorische tijdschrift in Duitsland, de “Bekennende Kirche” genaamd, nam 
een afwijzende houding aan. De evangelische stroming van de Duitse Christenen en de 
Lutherraad ondersteunden de eed en de landsbisschoppen van de intacte landskerk wil-
den dat hun pastoren deze eed aflegden. 
 
 
 

- 
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.APPENDIX - 1.  

Het zijn de Tien Geboden die tellen, niet de Wetten van Noach 
De Talmoed onderwijst dat iedere niet-Jood die zich aan Gods verbond met Noach 

houdt (Gen. 9:1-17) als een rechtvaardig heiden mag worden beschouwd, die in de 
‘komende wereld’ (Olam Haba) een plaats krijgt toegewezen. (Hilkhot M’lakhim 8:14) 
Volgens een gangbare mening in het Jodendom zijn de 613 Bijbelse voorschriften net 
als hun uitleg en toepassing, zoals we uit de de mondelinge traditie kennen, slechts voor 
de Joden van toepassing; de niet-Joden zouden uitsluitend de noachidische wetten hoe-
ven na te volgen en geen andere.  

• Indien juist, waarom telt in de opsomming van de 613 Bijbelse voorschriften (van 
Maimonides) alleen het eerste der Tien Geboden mee en niet de andere negen: “Ik ben 
de Heere, uw God. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Maimo-
nides ging er blijkbaar vanuit dat de Tien Geboden grondwet zijn, wat eigenlijk een mo-
reel concept is. Zelfs indien verschillende landen een identieke grondwet hebben, kan 
hun wetstoepassing er toch anders uitzien. 

• Indien juist, waarom benadrukte Jozua dan niet in zijn toespraak tijdens de Exo-
dus dat de vreemdelingen onder het volk van Israël de noachidische wetten moeten 
volgen? In plaats daarvan staat geschreven: “Er was geen woord van al hetgeen Mozes 
geboden had, dat Jozua niet voorlas aan het hele volk van Israël alsook de vrouwen, 
de kinderen …en de vreemdelingen, die met hen waren meegetrokken.” (Joz. 8:35) Die 
mensen moesten geen Israëliet worden, maar dan toch wel de wetten van het land 
volgen, alhoewel ze van de religieuze bepalingen waren gevrijwaard. Dat bekering niet 
geboden was, blijkt uit Numeri 9:14: “Vreemdelingen die bij u verblijven en ervoor ge-
kozen hebben voor God het Paasfeest te vieren…” In Numeri 11:4 (cf. Ex. 12:38) wor-
den deze vreemdelingen “het gemengde volk” genoemd.  

We kennen de noachidische wetten uitsluitend uit de Talmoed. De Bijbel noemt ze 
niet en daarom mogen we aannemen dat ze voor ons mensen die thans leven van on-
dergeschikt belang zijn. Bedenk dat de Bijbel door God voor alle mensen van alle naties 
van alle tijden is bestemd, wat niet wil zeggen dat alles wat daarin staat iedereen aan-
gaat. De Tien Geboden, echter, zijn de paraplu die altijd en voor iedereen geldt. Hun 
uitwerking kan tussen landen verschillen, want de Tien Geboden geven als moreel con-
cept ruimte voor een verscheidenheid aan wettelijke vormen en politieke structuren. 
Natuurlijk heeft het volk van Israël zijn eigen uitleg dat door de Torah wordt verhelderd 
en zich voegt naar het voorschift van Leviticus 10:10-11: “De priesters moeten onder-
scheid maken tussen al wat heilig en onheilig is, en wat rein en onrein is. Tevens die-
nen ze de Israëlieten te onderwijzen in alle verordeningen die de Heer door Mozes’ 
dienst tot hen heeft gesproken.” Het onderscheid maken tussen goed en kwaad is dui-
delijk een priesterlijke taak, omdat het de schepping terugbrengt naar Gods woonstee. 
Hier citeer ik uit het prachtige boek van kardinaal Jozef Ratzinger, de latere Paus Bene-
dictus XVI, “De Geest der Liturgie” geheten – Ignatius Press # 2000: 

«« In het Oude Testament heeft het werkwoord ‘bara’ twee, en uitsluitend twee 
betekenissen. Ten eerste omvat het het proces van de schepping van de wereld, de 
scheiding van de elementen waardoor de kosmos uit de chaos herrijst. Ten tweede 
omvat het het fundamentele proces van de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen van de 
keuze en scheiding van het reine van het onreine, en daarom duidt het de intrede 
aan van de geschiedenis van Gods handelen met ons mensen. Aldus begint de 
geestelijke schepping, de totstandkoming van het Verbond (tussen God en zijn 
stoffelijke creatie) zonder welke de geschapen kosmos een lege huls zou zijn. 

 (…) Bij God horen betekent uit de toestand van separatie komen, van kennelijke 
autonomie, uit het alleen maar voor zichzelf leven en in zichzelf. Het betekent 
‘zichzelf verliezen’ als de enig mogelijke uitweg om zichzelf te kunnen vinden. 
(cf. Mk 8:35, Mt. 10:39) Daarom kon St. Augustinus beweren dat het ware ‘offer’ 
de civitas Dei (de stad Gods) is, wat de door liefde getransformeerde mensheid is, 
de vergoddelijking van de schepping en de overgave van alle dingen aan God: ‘God 
die alles in alles’ is. (cf. 1 Cor. 15:28) Dat is het doel van de wereld. Dat vormt de 
wezensaard van offer en eredienst. »» (pp. 27-28) 
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.APPENDIX - 2.  
 

De Symbolische Betekenis van de Vervaardiging van het Priestergewaad 

In het manuscript van B. J. Daniëls (Hoor Israël, Hoor – Het heiligdom van Israël in de 
woestijn) wordt de symbolische betekenis van het roten, pletten, hekelen, bleken van de 
garens en het spinnen tot een gewaad uiteengezet (Deel 1, pp. 24-26): 

Linnen wordt vervaardigd van garens, die worden gesponnen uit de vezels van de vlas- 
of hennepplant. Om de benodigde vezels uit de stengel van de vlasplant te kunnen win-
nen, moet de vlasplant eerst enkele karakteristieke bewerkingen ondergaan. We zullen 
die beknopt de revue laten passeren en hierbij ontdekken, dat al die bewerkingen tref-
fend overeenkomen, met de ‘bewerkingen’ die ieder mens moet ondergaan, alvorens te 
kunnen worden geheiligd. 
 

De verschillende fasen in de reeks van bewerkingen, van vlasplant tot garens, zijn: 
 
a.  Het roten 
Als eerste handeling in het proces moeten de planten worden geselecteerd; van de 
‘uitverkoren’ planten worden zoveel mogelijk de overtollige bladeren en zijtakken ver-
wijderd. Om de vezels uit de stengels van de vlasplant te kunnen halen, moet eerst de 
bast van de stengels worden verwijderd. Om zo min mogelijk vezels te beschadigen, 
worden de stengels eerst gedurende lange tijd in een waterbad gelegd. De vezels zullen 
zich daar volzuigen met water en gaan daardoor uitzetten. De zwellende vezels zullen 
de bast doen scheuren en na verloop van tijd zullen de vezels zich losweken. Dit proces 
van losweken wordt roten genoemd. 

Het losweekproces van de vlasvezels is te vergelijken met het ‘losweekproces’ van de 
zondige natuur in elk mens; de uitverkorene, de bekeerde zondaar, zal steeds overvloe-
dig van het water des levens tot zich moeten nemen, om [blijvend] met zijn oude zon-
dige gewoonten te kunnen breken. Dit levenswater zal de Heer om niet aan een ieder, 
die er maar om vraagt, geven. 

Ook zou men deze bewerking kunnen vergelijken met de doop der onderdompeling. De 
mens die de blijde boodschap aanvaardt gaat het verbond met de Heer aan door zich te 
laten dopen; vanaf dat moment zal er een geestelijk groeiproces naar de vervolmaking 
[moeten] plaatsvinden. 
 
b.  Het pletten 
Om het losweekproces van de vezels te versnellen en te bevorderen, worden de stengels 
na verloop van tijd gericht om dan te worden geplet of geklopt. Niet alleen zal de bast 
daardoor sneller van de vezels loskomen, doch tevens vindt er tijdens die bewerkingen 
opnieuw een selectie plaats. Tijdens het richten worden namelijk de slechte stengels 
verwijderd en tijdens het pletten worden de zwakke en inwendige onvolgroeide steng-
els duidelijk zichtbaar; ook die stengels komen voor de verdere bewerkingen niet meer 
in aanmerking. 

Deze tweede bewerkingsfase is te vergelijken met de zondaar die zijn tekortkomingen 
jegens de Here God wel inziet, doch die nog steeds niet geheel en al heeft opgegeven; 
die mens heeft zich nog steeds niet onvoorwaardelijk overgegeven aan de Heer. Men-
sen die zich niet geheel openstellen voor de Geest Gods, zullen nimmer geheel tot 
bekering komen; voor het oog van de buitenwereld lijken het echte volgelingen van de 
Heer, doch zij zijn in werkelijkheid niet zo getrouw als zij zich willen voorgeven. Uit-
eindelijk zullen zij worden verworpen, want ze volgen liever hun eigen [kronkelige] 
weg, dan dat zij de Heer volledig in hun hart toelaten. 



          - 13 - 

Die mensen vallen uiteindelijk toch door de mand, want bij de eerste de beste tegen-
slag, of wanneer er een verdrukking van eigen lusten dreigt te ontstaan, verlaten zij de 
weg van de Heer om hun eigen weg, een weg die tot verderf leidt, te gaan! 
 
 

 
Vlasfabricage: het hekelen 

 
c.  Het repelen of hekelen. 
Na het roten en pletten, wanneer het losweekproces voldoende heeft plaatsgevonden, 
worden ‘de stengels’ gehekeld of gerepeld, dat wil zeggen, de onnutte bast wordt met 
een soort van [roterende] kam van de vezels gekamd. De overblijvende vezels vormen 
dan tenslotte de grondstof voor de garens; deze grondstof wordt ‘het vlas’ genoemd. 

Deze bewerkingsfase is te vergelijken, met de ‘gevolgen’ die een oprechte Christen bij 
een volkomen bekering ondergaat; geestelijk verbrijzeld en gebroken, zal hij of zij zich 
geheel wenden tot de Heer, vertrouwende op het zoenbloed van de Heiland. De getrou-
we, wetende Wiens zijde hij of zij wil kiezen, is weliswaar nog geheel verward met zijn 
gevoelens en weet zich nog niet altijd in alle situaties de juiste houding te geven, doch 
is vast besloten om op te groeien in de genade des Heren! 
 
d.  Het spinnen 
Van het vlas worden dan de begeerde garens gesponnen. Om de draden voldoende 
sterkte te geven worden ze gedubbeld cq. getweernd. Opmerkingswaardig is het dat de 
garens voor de heilige gewaden van de gezalfde priesters werden voorzien van een 
gouddraad! Ook die fase is karakteristiek voor het geloofsleven van een bekeerd mens; 
hoe meer geloofservaringen een getrouwe in zijn of haar leven opdoet, des te sterker 
zal de band zijn die groeit tussen de getrouwe en de Heer! Sterker nog, wie veel beleeft 
kan veel verhalen; wie zijn of haar ervaringen met anderen deelt, kan de drempelvrees 
van anderen wegnemen. Een dubbele band zal op deze wijze ontstaan, dat wil zeggen 
de liefde tot de Heer en de liefde tot zijn naaste zal dan toenemen! 
 
e.  Het bleken en kleuren 
De vlasvezels zijn van nature lichtbruin van kleur, echter de vezels kunnen gemakkelijk 
in allerlei tinten worden gekleurd, omdat de vezels sterk hygroscopisch [vocht aantrek-
kend] zijn. Is eenmaal een kleur aangebracht, dan is deze in het algemeen genomen 
weer moeilijk te verwijderen; er blijft altijd wel iets van de kleur achter! Echter, door 
de garens te bleken met behulp van bepaalde bleekmiddelen, kan men zuiver witte 
draden krijgen. 
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Geen mens is zondeloos, elk mens is ‘getint’. Satan zal te allen tijde proberen, om de 
mens zijn gebreken indachtig te maken. Het gevolg daarvan is dat de mens, wanneer hij 
zondigt, zijn zondige natuur, als schepping van God, als excuus zal aanvoeren dat hij 
zondigt! Echter, een oprecht getrouwe zal altijd weer in de kracht van de Heer het 
rechte spoor proberen en weten te vinden. 

Het gevaar voor ‘pas bekeerden’ en minder ‘vaste’ getrouwen is dan ook niet ondenk-
beeldig, dat zij, mensen met weinig geloofservaringen, ‘water bij de wijn’ zullen doen. 
Zij weten ‘het’ wel beter en luisteren meer naar de stem van hun heimelijke wensen, 
dan naar de stem van de Geest Gods. Vele ‘tinten’ kunnen zo ontstaan; een verkeerde 
leerstelling die bij de mens is ingeburgerd, is moeilijker te weerleggen en kwijt te 
raken, dan het bekeren van een oprecht naar de waarheid zoekende ‘heiden’! Maar 
uiteindelijk kan elk mens weer op het rechte spoor of pad komen, mits hij of zij zich 
met een oprecht gemoed onder de hoede van de Heer wil stellen. Alle zonden in op-
rechte ootmoed aan Hem voorgelegd, zal Hij middels zijn vergoten bloed aan het kruis, 
uitwissen. Dan zal God die mens aanschouwen, via zijn geliefde Zoon, en tegen hem 
zeggen: “Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte wol.” 
 
Merkwaardig genoeg drukt God Zich hier, symbolisch gesproken, in kleuren uit; niet 
alleen daarmee de zondige natuur van de mens aangevende, doch om tegelijkertijd de 
gevolgen van de reiniging van zonden scherp te stellen! In de gewaden van de hoge-
priester vinden we deze kleuren ook terug. De gewaden van de ‘gewone’ priester daar-
entegen werden vervaardigd uit ‘fijn linnen’, met andere woorden het waren zuiver wit-
te gewaden. 
 
 
 

- 
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.APPENDIX - 3.  
 

DE VERBORGEN GEVAREN 
VAN DE REGENBOOG 
279 pagina’s (2013) ,  prijs  € 16,95 

“ De new-agebeweging en de komende tijd 
 van verdrukking en benauwdheid” 

 Constance E. Cumbey 

Dit is een herdruk van een uitgave in 1991 
van de Stichting Moria, nu uitgegeven door 
Uitgeverij Maatkamp. Vertaald door E. Pelle-
grom. Deze herdruk heeft enkele bijlagen, die 
in de eerdere uitgave ontbraken. 
 
Dit magistrale boek uit 1983 is het eerste dat 
op de markt kwam waarin de agenda van de 
new-agebeweging aan de kaak werd gesteld 
en zijn begeleidende religieuze ketterij. On-
danks de geniepige tegenwerking van uitgeve-
rij Huntington House en de striemende kritie-
ken van eenieder die maar enige symphatie koesterde voor de new-agebeweging, en 
helaas ook vanuit Christelijke hoek, werd het boek een onmiddellijk succes. Het is 
nog steeds actueel, actueler dan ooit, want de new-agebeweging wil in feite de voor-
bode zijn van het door mensen bevochten aards paradijs, waarin wij als mens onze 
godwording zullen hebben bereikt. De praktijk wijst anders uit, zoals allerlei ‘ismen’ 
inmiddels overduidelijk hebben aangetoond. Denk aan het Communisme, maar voor-
al het Nazisme, dat in zijn geestesgesteldheid en doelstellingen markante overeen-
komsten toont met de new-agebeweging (een toen nog niet ingeburgerde term). Het 
hoofdstuk “De new-agebeweging: het vierde rijk?” weet dat overtuigend aan te tonen. 
 
Cumbey publiceerde haar boek toen zij nog geen veertig jaar oud was, en nog steeds 
is zij heel actief. Haar commentaar op hedendaagse gebeurtenissen kan men volgen 
via haar website http://cumbey.blogspot.com, zeer aan te bevelen voor wie Engels 
kent en geïnteresseerd is in de diepere inzichten van wat zich achter de schermen 
afspeelt. Zij is een praktiserend advocaat in de staat Michigan (USA). Het eerste wat 
mij opviel tijdens het lezen van het boek, was haar grondige bijbelkennis en uitge-
sproken geloof in de Christelijke heilsboodschap. Gekoppeld aan een scherp intellect 
bestempelt haar dat als iemand naar wie geluisterd mag worden. Zij zegt niets wat ze 
niet kan onderbouwen, wat ongetwijfeld te danken is aan haar juridische geest. 
 
De strijd die in de schijnwerpers wordt gezet is niets minder dan de existentiële strijd 
tussen goed en kwaad. In allerlei new-agepublicaties staat in niet mis te verstane taal 
dat mensen die in de Bijbel geloven en de Bijbelse God aanbidden, van de aarde 
dienen te verdwijnen; het Christendom zelf zou een reliek uit een ver verleden zijn, 
en dient volgens de zegsmannen ook zo te worden behandeld. Het PLAN zegt dat alle 
huidige religieuze praktijken en symbolen van orthodoxe Joden en Christenen onwet-
tig moeten worden verklaard. (p. 18) Achter wollige taal klinkt somtijds de waarheid 
door, want de tegenstander houdt niet altijd zijn masker op en Cumbey weet al die 
passages feilloos aan te wijzen. 
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Hier is een passage die ik graag citeer en die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet:  
«« New-agers vergoddelijken Lucifer en dat is niets anders dan duivel-
aanbidding. Via zijn ‘transmissies’ aan Benjamin Creme heeft (een geest, die 
zich presenteerde als) Maitreya, beweerd dat Jezus een van zijn discipelen is. Dit 
staat zwart op wit in Cremes boeken: “De Wederverschijning van de Christus” 
en “De Meesters van Wijsheid”. »» (p. 22) 

 
Benjamin Creme (1922-…) is een buitengewoon belangrijke speler op het New Age 
veld en is de feitelijke opvolger van de tweede in lijn na Madame Blavatsky, met wie 
het allemaal begon. Creme werd vooral bekend toen hij Maitreya (Boeddhistische 
naam voor de Antichrist) aankondigde als de nieuwe wereldleraar. Hij noemt hem ‘de 
Christus’ en gelooft dat Maitreya binnenkort de gehele wereldbevolking zal toespre-
ken via radio en televisie, waarmee hij – ook dankzij telepathische methoden – zijn 
ware identiteit bekend zal maken. 
 

Definitie New Age 
 New Age is een verzamelnaam voor een breed palet aan esoterische filosofie-
ën, occulte wetenschappen, alternatieve religies, nieuwe therapieën en leefwij-
zen, die in de tweede helft van de 2oe eeuw aan populariteit wonnen. Overkoepe-
lend principe is een holistisch mens- en wereldbeeld, het geloof in een op eigen 
kracht bereikte persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een 
nieuw en beter tijdperk ingaat. Via meditatieve technieken wil men de eenheid 
van mens, natuur en kosmos ervaren. Primair staat de intuïtieve en gevoelsma-
tige benadering van het leven. New Age zet zich af tegen de monotheïstische reli-
gies, maar ook tegen het heersend materialisme, rationalisme en individualisme.  
 Constance Cumbey zegt dat Helena Blavatsky (1831-91) de stammoeder van 
de new-agebeweging is met zijn tienduizend vertakkingen. De beweging waar zij 
rechtstreeks verantwoordelijk voor was, waaronder al die aftakkingen resor-
teren, heet het Theosofisch Genootschap. Hun doelstellingen zijn ook de uitein-
delijke doelstellingen van de new-agebeweging geworden. In een brochure van 
dit genootschap worden hun anti-Christelijke principes uiteengezet: «« Het ma-
terialisme van de wetenschap tegengaan evenals elke vorm van dogmatische 
theologie, en dan met name de Christelijke, die de leiders van het genootschap 
als bijzonder verderfelijk zien; de Westerse landen bekendmaken met de lang 
verzwegen feiten over de Oosterse religieuze filosofieën, hun ethiek, chronologie, 
esoterie en symboliek; de pogingen van zendelingen zoveel mogelijk tegenwer-
ken, die erop gericht zijn de zogenaamde ‘heidenen’ te misleiden met betrekking 
tot de ware oorsprongen, de dogma’s van het Christendom en de praktische uit-
werkingen daarvan op het openbare en persoonlijke karakter in zogenaamd 
Christelijke landen. »» (pp. 43-44) 

 
Cumbey schrijft ook over “De Aquarius Samenzwering” een bestseller van Marilyn 
Ferguson († 2008), die daardoor grote bekendheid kreeg. Zij was een prominente 
New Age schrijfster. In dat boek verwijst Ferguson naar “Het Evangelie van Jezus de 
Christus” van Levi H. Dowling, waar ze vanuit de inleiding citeert: 

«« Jezus is niet altijd de Christus geweest. (Jezus en de Christus zijn twee 
verschillende grootheden.) Jezus verwierf zijn Christus-zijn door een inspannend 
leven. In hoofdstuk 55 hebben we een opsomming van de gebeurtenissen van 
zijn Christus-wording, toen hij de graad van Christus ontving (…). We erkennen 
de feiten dat Jezus een mens was en dat Christus God was (…). »» (pp. 30, 33) 

 
Cumbey geeft aan dat de Bijbel heel duidelijk is over zo’n beschrijving (1 Joh. 2:22): 
“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de 
Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (zie ook 1 Joh. 4:3) 
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Hun godsbegrip vindt zijn verlengde in de ideeën van de ‘New World Order’, wat een 
regiem is, zo leert ons de Bijbel, dat onder de grondeloze terreur staat van de Anti-
christ / Maitreya. Een uitstekende samenvatting van hun dogmatiek luidt als volg: 

«« Alhoewel hun theologie nogal duister lijkt door het bewust gebruiken van een 
geëxalteerd jargon, is zij niet gecompliceerd. Een Christen vindt de belangrijkste 
principes ervan in Genesis 3. Deze komen neer op: a. een aanval op het gezag 
van Gods Woord; b. de ontkenning dat een mens sterfelijk is, en dat zij in plaats 
daarvan via reïncarnatie telkens weer terugkomt; c. de bewering dat de mens als 
een god kan zijn, nu en hier op aarde en op eigen kracht; d. de vergoddelijking 
van Lucifer en andere demonische wezens [de theorie van de Meesters der 
Wijsheid]. »» (pp. 39-40) 

 
Miljarden mensen zijn anno 2014 actief betrokken bij de new-agebeweging, en dat op 
alle politieke, educatieve en sociale niveaus. Cumbey zegt daarover: 

«« De hiërarchie van de beweging is erin geslaagd mensen uit alle geledingen 
van de maatschappij aan te trekken om doelen te bereiken die slechts een klein 
percentage ten goede zullen komen — en misschien wel aan niemand. 
Ontelbaren zijn misleid om projecten te ondersteunen die hen uiteindelijk zullen 
beroven van hun burgerlijke vrijheden, van een deel van hun eigendommen, van 
hun godsdienst en misschien wel hun leven. Door haar ware bedoelingen te 
verbloemen door het prediken van vrede en liefde heeft de beweging zelfs veel 
oprechte aanhangers zozeer verblind dat zij niet meer door haar algemene 
verklaringen heen kunnen prikken. Ze staan in een trance-achtige verrukking te 
juichen wanneer termen als ‘Ariërschap’, ‘achterhaalde Joodse bedeling’, 
‘massale planetaire inwijding’ en ‘zuiveringsactie’ aan hen worden 
voorgeschoteld als iets begerenswaardigs. »» (p. 57) 

 
Vergis u niet. De beweging is niet alleen anti-Christelijk, maar ook fel anti-Joods en 
natuurlijk is zij tegen de vestiging van de Staat Israël. Wat sommigen zal verbazen is 
dat zij ook anti de Islam is. Dat is omdat het een monotheïstische godsdienst is. Zo zegt 
de schrijfster in een citaat van Alice Bailey (De Stralen en de Inwijdingen - p. 599) : 

«« De leiders zijn openlijk en onverschrokken bezig plannen uit te werken voor 
een nieuwe verplichte wereldreligie, een religie die volkomen breekt met de idee 
van Jezus de Christus en God de Vader. Joden, Christenen – zowel Katholieken 
als Protestanten – en Moslims, die niet tot samenwerken bereid zouden zijn, 
worden openlijk bestemd om te worden vervolgd en zelfs een ‘zuiveringsactie’ te 
ondergaan, indien ze weigeren mee te werken. »» (p. 59) 

 
De kaarten zijn geschud. Constance Cumbey geeft herhaaldelijk voorbeelden van kerk-
leiders van allerlei gezindte, die zich hebben laten inpalmen door de oorstrelende taal 
en eigentijdse theologie van de new-agers. Dat was eind zeventiger jaren! Hoe zal het 
nu zijn? Als Maitreya zich openbaart, hoeven we niet verbaasd te staan dat veel kerk-
leiders deze figuur enthousiast zullen onthalen. Zij citeert de gevierde schrijfster Mari-
lyn Ferguson. Deze zegt dat de new-agebeweging is doorgedrongen in alle geledingen 
van onze maatschappij en tot in de kerkinstituten, ongeacht de geloofsrichting. En zich 
verkneukelend over het verlies aan rechtzinnigheid binnen de veronderstelde bastions 
van God de Vader en Jezus Christus, beweert Ferguson: “Thans winnen de ketters 
terrein, verliest de dogmatiek haar gezag en wordt geloven verdrongen door kennen.” 
(De Aquarius Samenzwering - p. 257) Hierop voortbordurend, schrijft Cumbey: 

«« Omdat ze dikwijls in ogenschijnlijk Christelijk taalgebruik zijn verpakt, 
worden de ‘geestelijke’ aspecten van de new-agebeweging door nietsvermoedende 
mensen zelfs binnen orthodoxe religieuze intellingen, zowel Christelijk als Joods, 
positief ontvangen. Ook de politieke programma’s van de beweging worden in 
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veel Christelijke kerken en groeperingen gesteund en verdedigd. De new-
agebeweging is onder andere uit op: de vestiging van universele instellingen voor 
de distributie van de rijkdommen van de wereld, herverdeling van de welvaart van 
de wereld, een nieuwe werelreligie, ervaringsgodsdienst [in tegenstelling tot op 
Schrifgezag en traditie gebaseerde godsdienst], een universeel belastingstelsel, een 
universele dienstplicht, denken met de rechterhersenhelft en met beide 
hersenhelften [intuïtief en subjectief tegelijk, in tegenstelling tot wat zij ‘denken 
met de linkerhersenhelft’ of ‘analystisch’ denken noemt], het verspreiden van de 
leer dat alle dingen onderdelen van de grotere kosmos zijn, benadrukking van 
universele onderlinge afhankelijkheid en een bevolkingsgroei van 0% (zero 
population growth), (en daarom zijn ze ook voorstander van abortus). »» (p. 160) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een frappant voorbeeld is de Graduate Theological Union of Berkeley (p. 164), die 
sinds haar oprichting in 1962 de Katholieke, Protestantse en Joodse deelnemers in een 
soort gemeenschappelijke afvalligheid bijeenbrengt. Hun theologische horizon is ver-
ruimd tot alle belangrijke godsdienstige richtingen over de gehele wereld, waaronder 
zelfs hekserij. Door ‘creatief lenen’, zoals ze dat noemen, zijn ze erin geslaagd het 
Christendom te doen verwateren tot iets dat nauwelijks nog herkenbaar is. Was dit 
maar een grote uitzondering! Men hoeft niet dom te zijn om deze afval aan te hangen, 
want het denksysteem getuigt van een grote intelligentie, een intelligentie die Lucifer 
betaamt. Zegt Cumbey: 

«« De Bijbel bestaat uit 66 boeken, die elkaar niet tegenspreken. Dit komt omdat 
de Heilige Geest consequent is. Ook occulte leerstellingen vertonen een 
opmerkelijke consequentheid. Alhoewel ze uit verschillende bronnen lijken te 
komen, komen ze in elke cultuur op aarde voor. »» (p. 192) 

 
We hebben met een geduchte tegenstander te maken. ‘Leer uw tegenstander kennen’ is 
een vereiste om volgens het devies van de apostel Paulus te kunnen blijven staan en 
niet te vallen. Bijzonder waardevol in dit boek is dat Cumbey de belangrijke organisa-
ties aanwijst die zich voor de nieuwe religieuze en politieke wereldorde inzetten. Zo 
geeft zij de details over het ontstaan van de Lucis Trust, voorheen de Lucifer Publi-
shing Company, en wijst op hun banden met de Verenigde Naties. Zij geeft ons een 
kijkje achter de schermen in makkelijk te verstane taal en op exacte wijze. Ik kan u dit 
boek daarom warm aanbevelen. Het zou verplichte literatuur moeten zijn op onze theo-
logische scholen. 

Hubert Luns 
 
 
[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, zomer 2014 – Nr. 83] 

  

 
Benjamin Creme - 2008, door Meryl Tihanyi 
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Zucht ons klimaat onder een godsoordeel? 
Open brief van Constance Cumbey 

 zaterdag, 15 februari 2014 

We maken ons weinig populair door het te zeggen, maar ik kan het niet 
laten mijzelf af te vragen: Bevinden wij ons onder een godsoordeel? Is het 
alweer een teken van "de opwarming van de aarde" of een "klimaatswijziging" 
of is het alleen maar "extreem weer" …of probeert God ons wakker te 
schudden? 

Heel opvallend is dat al die landen die niet hebben toegegeven aan het 
homohuwelijk of "huwelijksgelijkheid" mooi weer hebben. Zij die daar wel aan 
hebben toegegeven lijden onder oecumenische rampen. Het is nu winter. Het 
is een van de felste, meest extreme winters die ik mij tijdens mijn leven kan 
herinneren, een leven dat momenteel langer is dan ik meestal toegeef. 

Recent nog heeft David Cameron, een Britse regeringsman, een wet 
ondertekend, waarmee het homohuwelijk in zijn land werd bekrachtigd. Bijna 
onmiddelijk hebben dodelijke stormwinden en overstromingsrampen zijn 
land geteisterd. De goddelijke officiële waarschuwing hiertegen kwam van 
het gemeenteraadslid David Silvester van Henley-on-Thames, die Cameron 
reeds in april 2012 voor dreigende rampen had gewaarschuwd mocht de 
nieuwe wet van kracht worden. Hij krijgt niet weinig spot over zich heen 
wegens de suggestie dat dit een Oordeel zou kunnen zijn. Men zet hem onder 
druk om dit "verouderd" wereldbeeld opzij te zetten. Volgens mij zou hij best 
gelijk kunnen hebben. Hij zei ook dat premier David Cameron "zich op 
arrogante wijze tegen het Evangelie had verzet." Ik vermoed dat Lot eens een 
vergelijkbare schrobbering kreeg van de Sodom & Gomorrah inwoners, die 
meenden dat dit hen nooit kon overkomen. 

Rusland heeft homoseksuele uitbuiting van zijn kinderen onwettig 
verklaard. Wij hebben in minstens twee belangrijke staten: California en New 
Jersey, een verbod uitgevaardigd om kinderen (psychiatrisch) te begeleiden 
die problemen hebben met hun geslachtsidentiteit. En metterdaad is thans de 
homoseksuele uitbuiting van onze kinderen gelegaliseerd. 

California beleeft nu een historische droogte. Onze andere staten 
ervaren historisch zware sneeuwval en koude. Rusland heeft dit jaar heerlijk 
zacht winterweer. Terwijl ik dit vandaag schrijf, is de temperatuur net onder 
het vriespunt in Moskou. De laagste temperatuur in Sochi aan de Zwarte Zee 
(waar de winterspelen zijn) is vandaag plus 6 graden Celsius en die zal 
zondag naar 13 graden klimmen. 

Hier in het randstedelijk gebied van Detroit, waar ik woon, is het in de 
stad zelf minus 8 graden. Aan het Orionmeer, waar ik nu ben, is het op het 
moment dat ik dit zaterdagavond om 20:13 uur neerschrijf, slechts 13 
graden onder nul. Dat is warmer dan het vroeger ooit eens is geweest, maar 
dat zegt niet veel. Morgen zal de temperatuur bij het Orionmeer naar minus 6 
stijgen. In januari dit jaar heeft het in het geheel niet gedooid. 

Verder bid ik voor een geleidelijke dooi. Indien de bergen sneeuw, die 
zich tussen december en het heden op onze grond hebben opeengestapeld, 
plotseling ontdooien, zijn overstromingen zo goed als zeker. 

De volgende vragen dringen zich aan mij op. Hebben we voor God onze 
neuzen te lang opgehaald? Zendt God ons een ernstig alarmsignaal in de 
vorm van ons weer? We zijn schriftuurlijk gewaarschuwd dat het moeilijk 
zou zijn om onze Christenheid te handhaven in de geprofeteerde gevaarlijke 
tijden die aan zitten te komen. 

Naar mijn bescheiden mening zijn deze tijden wellicht gearriveerd. 
Dat de Heer ons allen mag bijstaan! Blijf alert! 

CONSTANCE 
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.APPENDIX - 4.  
 

Uittreksels uit het Boek der Waarheid over de New Age praktijk 
Het Boek der Waarheid bevat een serie hemelse boodschappen, die ontvangen zijn door 
een getrouwde vrouw en moeder van een jonge familie, die in Ierland woont. Zij staat 
bekend als Maria Goddelijke Barmhartigheid. Haar boodschappen begonnen in no-
vember 2010 en eindigden in maart 2015.  

Boodschappen die specifiek over de New Age praktijk gaan: 

15  mei 2011; 
2 maart, 7 maart, 7 juni 2012; 
22 februari, 3 juni, 24 september 2013; 
6 december 2014. 

 
 

Wijs de praktijk af van het New Age spiritualisme 
 
• dinsdag 15 mei 2011 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een beroep op al mijn volgelingen om het werk van 
de new-agebeweging aan de kaak te stellen, die de wereld in zijn greep heeft. 

Het Christendom is altijd het eerste doelwit van Satan geweest. Omdat hij zo geslepen 
is, zal hij altijd personen trachten te verleiden met lege en geestelijk verloren zielen. Hij 
zal zijn leugens altijd proberen voor te stellen als iets wat op liefde lijkt. Daarna zal hij 
het denken van mijn kinderen proberen te beheersen door middel van oude heidense 
tactieken die ontworpen zijn om hun geest van de zogenaamde stress van het moderne 
leven te bevrijden. Pas op voor degenen onder jullie die zich aan die praktijken overge-
ven, die in staat zouden zijn jullie mentale gesteldheid op grond van meditatie naar een 
niveau van vergetelheid te brengen. Als je eenmaal toestemt dat je geest op die wijze 
wordt gestuurd, kunnen Satan en zijn demonen ongemerkt en geruisloos binnenkomen, 
zó geleidelijk zal die overgang zijn. 
 
Vermijd oude spiritistische praktijken, waaronder het gebruik van tarotkaarten 
Enorm veel zielen in de wereld hunkeren naar geestelijke begeleiding. In hun poging 
hun leven betekenis te geven, staan ze zonder het te beseffen toe dat ze in praktijken 
worden meegevoerd die op heidendom neerkomen. Iedere verkeerde leer die jullie uit-
nodigt te geloven dat dankzij de oude spiritistische praktijken een vrede in hart en ziel 
kan worden bereikt, dient te allen tijde worden vermeden. Leer ze kennen voor wat ze 
werkelijk zijn. 

Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, geloof in geestelijke 
leidsmannen, metaphysica en zogenaamde gebedsgenezers, bestaan om jullie ertoe te 
brengen in een alternatief en superieur bestaan te geloven buiten hetgeen door God de 
Eeuwige Vader is geschapen. 
 
Waarschuwing tegen de ‘Opgestegen Meesters’ 
Vandaag moeten velen onder jullie, die steeds op zoek zijn naar een geestelijke voldoe-
ning vanuit de praktijk van het volgen van engelen, ook alert zijn voor het feit dat als 
eenmaal de term ‘Opgestegen Meesters’ wordt gebruikt, je er zeker van kunt zijn dat 
deze engelen niet uit de Hemel komen. Mijn kinderen, ‘Opgestegen Meesters’ zijn 
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gevallen engelen en komen uit de duisternis. Toch zal je verteld worden en tot over-
tuiging gebracht dat ze van het licht komen. Al dit heidens spiritualisme, indien je toe-
staat dat het jullie levens overneemt, zal je tenslotte in de putten van duisternis naar 
beneden trekken, en wel op het moment dat je dit het minst verwacht. Satan zal uiterst 
voorzichtig zijn in de manier waarop hij deze duistere leugens presenteert, want je zult 
altijd horen, en daarin ook gaan geloven, dat deze zaken alleen maar goed zijn. 

De meeste van deze praktijken worden gebracht alsof het goed zou zijn voor je gevoel 
van eigenwaarde, vertrouwen, controle over je leven. Maar dat zijn allemaal leugens. 
Deze praktijken drijven je niet alleen van de Waarheid af, maar ze bezorgen ook on-
beschrijflijke ellende als de kwade geesten, als direct gevolg daarvan, eenmaal je ziel 
zullen zijn binnengekomen. 

De Bijbel waarschuwt tegen de gevaren van magie 
Met de waarheid kan niet worden gemarchandeerd. De onderwijzingen die ons via de 
Heilige Bijbel zijn overhandigd, waarschuwen de mensheid tegen de gevaren van ma-
gie, waarzeggerij en de aanbidding van valse goden. In de wereld van vandaag worden 
deze praktijken als onschadelijk voorgesteld, maar noodzakelijk voor het geestelijk 
welzijn. Wegens de aard van zachtaardige zielen zullen velen van hen als van nature 
naar de New Age praktijken worden getrokken door de valse façade van liefde die ze 
uitstralen. Niets kan verder van de Waarheid afstaan.  
 
Waarschuwing tegen een fanatieke toewijding aan engelen 
Weet wel dat het Satan en zijn gevallen engelen zijn die jullie zorgvuldig en sluw tot 
deze onverdachte leugens hebben verleid. Voor diegenen onder jullie die een bijna fa-
natieke verering tot engelen bevorderen, heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jul-
lie niet eerst het Woord van God, mijn Eeuwige Vader? Gelijkt deze obsessie voor 
engelen niet eerder op een of andere vorm van afgoderij? Ja, absoluut, bid om bijstand 
van de heilige engelen, maar stel altijd deze vraag: “Gaat mijn devotie tot engelen niet 
ten koste van mijn liefde voor Jezus Christus, Zoon van God, of de Eeuwige Vader?” 
Indien zulks het geval is beledigen jullie Mij, jullie goddelijke Redder, Jezus Christus. 

Word nu wakker voor de leugens van het zogenaamde spiritualisme. De engelen, die 
jullie door middel van deze praktijken aantrekken, komen niet uit de Hemel of van het 
Licht. Ze lijken van het Licht te komen, maar dat is de misleiding die Satan en zijn de-
monen aanwenden om hun daden te camoufleren. 

Onthoud deze laatste les. Omkleed jullie heidense praktijken zoveel je wilt om te doen 
voorkomen alsof je eer brengt aan het goddelijke Licht van de Hemel, maar het zal een 
leugen zijn. De leugen, en zij die jullie ervan willen overtuigen deze bizarre reis naar 
een zogenaamde geestelijk rijk te volgen, dat geen deel heeft aan dat van mijn Vader, 
zal jullie zo dicht bij Satan brengen, dat er op zeker moment geen terugkeer meer mo-
gelijk is. 

Het enige goddelijke rijk van Liefde dat buiten deze Aarde bestaat, is de Hemel. Al het 
andere dat jullie wordt verteld, is onwaar. Satan, echter, wil jullie doen geloven dat het 
wel zo is. De werkelijkheid is dat hij al die goedgelovige en bijgelovige zielen samen 
met hem en alle gevallen engelen in de duisternis van de Hel trekt, en dat alles in de 
naam van een onechte liefde. 
 
Gelieve te onthouden dat Liefde, Echte Liefde, alleen van God de Eeuwige Vader kan 
komen. 
 
Jullie Liefhebbende Redder 
Jezus Christus 
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Wee die Christenen die Mij verlaten hebben voor de New Age! 
 
• dinsdag 24 september 2013 

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel bezit een krachtig instinct om God in 
zijn leven te zoeken. Diegenen die Gods Liefde in haar meest zuiverste vorm vinden, 
krijgen deze gave omwille van hun nederigheid en aanvaarding van het feit dat God 
alle glorie toekomt. 

Daarentegen gaan heidenen in hun zoektocht naar spirituele vrede veeleer op zoek naar 
de ‘Schepping’ van de Ware God dan naar hun ‘Schepper’. In plaats dat zij zich voor 
God neerbuigen, mijn Vader, de Almachtige, de Schepper van het al, liggen ze voor 
drogbeelden op de grond uitgestrekt, waaronder de wonderwerken die Hij voor de 
wereld schiep – de Aarde, de zon, de maan en de sterren. Ze verafgoden deze grote 
wonderwerken en maken zich wijs dat ze via deze praktijk grote krachten krijgen. Wat 
ze zoeken is een vorm van geestelijke verlichting waar ze van verwachten dat het ze 
vreugde en vrede brengt. Door meditatie en yoga openen velen op deze manier hun ge-
dachten en zielen, waardoor de boze geest hen verderven kan. Ze geloven ten onrechte 
dat één of andere kracht, een andere dan afkomstig van de Allerhoogste God, hen de 
vrede kan brengen waar ze zo naar hunkeren. 
 
Het heidendom brengt geen vrede, maar duisternis van de ziel 
Weet wel dat er maar één God is! Elke andere vorm van dweepzucht komt neer op hei-
dendom. Het maakt niet uit wat ze zeggen of hoe zij hun handelwijze rechtvaardigen, 
ze nodigen Satan uit hun ziel binnen te komen. En als hij eenmaal toegang heeft, zullen 
hij en de demonen die hij stuurt, deze zielen niet meer met rust laten. Zij zullen deze 
zielen kwellen, hen volstoppen met leugens en hen doen geloven dat zij een gave bezit-
ten. Sommigen geloven dat zij anderen, door praktijken als reiki, kunnen genezen. Wat 
zij in plaats daarvan doen, bestaat eruit anderen – waar zich onschuldigen onder bevin-
den — te besmetten. Als heidenen zingen om spirituele gaven aan te trekken, vertellen 
zij dat dit hen vrede brengt. Weet dat, terwijl velen dit geloven, zij binnen korte tijd – 
zodra de geest van het kwaad hun geest is binnengedrongen – zullen worden opgejaagd 
en geen rust meer vinden. Ze zijn voortdurend op zoek naar ieder vorm van zinnelijk 
genot, en al wat zij in ruil daarvoor krijgen, zal de duisternis van de ziel zijn. 

Heidendom brengt een vreselijke onrust met zich mee. In landen waar heidenen de val-
se goden aanroepen, halen ze de toorn van mijn Vader op hun hals. Veel van dergelijke 
zielen beseffen niet waar ze mee bezig zijn, maar je kunt ze herkennen aan de manier 
waarop zij hun lichaam optooien, omdat zij zich in de ogen der bedrieglijke afgoden, 
die zij beweren te aanbidden, als gewijde vaten zien. Liefde, nederigheid en zelfopof-
fering voor het welzijn van anderen zal hen vreemd zijn, want zij aanbidden alleen de 
zintuigen. Zij beseffen niet dat hun ziel een gave van God is, en dus doen zij daar in 
hun jacht naar volmaaktheid afstand van, in ruil voor iets dat zij nooit zullen bezitten. 
 
Wee de Christenen die Mij verlaten hebben voor de New Age 
Tijdens ‘De Waarschuwing’ zal Ik in deze zielen de Waarheid opwekken over Wie zij 
toebehoren. Bid dat zij mijn hand van barmhartigheid zullen aanvaarden! Wee de 
Christenen die Mij hebben verlaten ten gunste van het New Age heidendom! Zij zijn 
diegenen die mijn barmhartigheid niet willen en zich liever met onzin bezighouden, 
want dat voedt hun ego, daar zij geloven dat zij in staat zijn spirituele zaken te beheer-
sen. Terwijl zij op deze manier naar persoonlijke volmaaktheid streven, snijden zij zich 
volledig van God af. Door zo te handelen, zetten zij de deur voor de Boze open, die hen 
zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloftes, die 
ertoe leiden dat hun ziel dor wordt, (een plaats) waar Gods liefde niet gedijen kan. 
 
Jullie Jesus 
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.APPENDIX - 5.  
 
Boekbespreking  
“Tussen Waan en Werkelijkheid” (aug. 2011) 

 Gerard Feller heeft weer een publicatie op zijn naam, dit keer over de Bijbelse toet-
sing van manipulatieve psychotechnieken. Zijn vorige boeken gingen meer in het bij-
zonder over holistische tendenzen binnen de gezondheidszorg en occulte stromingen 
in onze maatschappij. 

 Gerard Feller is als psychosomatisch fysiotherapeut verbonden aan Stichting Pro-
mise, een organisatie die van zichzelf zegt: “Verkondiging van het evangelie van Jezus 
Christus via toetsing van allerlei maatschappelijke en geestelijke stromingen en denk-
wijzen – vooral op medisch en psychosociaal gebied, met als maatstaf het Woord van 
God, de Bijbel.” In het comité van aanbeveling zit de oud-directeur van de Evange-
lische Omroep, Bert Dorenbos, die zich nu via “Schreeuw om Leven” tegen abortus 
verzet.  

 De behandelmethoden die vanuit de oosterse en sjamaanse wereld naar ons zijn 
overgewaaid, hebben een plaats verworven in onder andere het onderwijs onder een 
keur van semi-wetenschappelijke en onschuldig klinkende namen. Geen geringe zaak. 
Gerard Feller doet vanuit Christelijk perspectief een ontmaskering van deze methoden, 
die als giftige paddestoelen uit de grond zijn gerezen: “Geleid door een leger van sja-
manen, medicijnmannen, genezers, tovernaars, magiërs en heksen uit alle windstreken 
wordt de postmoderne [en helaas ook Christelijke] mens in contact gebracht met de 
geestenwereld teneinde op bovennatuurlijke wijze kracht, kennis en genezing te vin-
den.” (p. 123)  

 Juist omdat het boek goede kanten heeft, vind ik het jammer dat de schrijver in 
twee volle hoofdstukken de wereldberoemde Deepak Chopra citeert, pagina na pagina, 
terwijl het hier toch om satanisch geïnspireerde teksten gaat. Chopra is een Ayurveda 
adept (Hindoeïsme). Ik verklaar mij nader. Zoals Feller aantoont, zoeken deze in we-
tenschappelijk jargon verklede ‘meesters’ hun inspiratie bij geestelijke leidsmannen 
die in de psychische krachten van onszelf zouden zitten. Uiteindelijk is dat een streven 
naar demonische bezetenheid! Hun pennevruchten zijn navenant. Het is puur adder-
venijn. Dat in ogenschouw nemend wordt Chopra onvoldoende gepareerd. Ook niet 
eenvoudig, want de begeesterende werking van zijn taal is groot. 

 Gerard Fellers benadering maakt ongewild promotie voor de tegenpartij. Neem de 
Bijbel. Die onthult nergens de details van tovenaars, waarzeggers en bezweerders. 
Nergens mogen dit soort lieden in de Bijbel hun ‘stiel’ uitleggen. Gerard Feller doet 
dat anders. Bij een aantal lezers zal dat eerder een ongezonde nieuwschierigheid op-
wekken, en aldus lopen ze in de val. Hier en daar een kort citaat zou hebben volstaan 
met samenvattingen in de woorden van Feller zelf. 

 De Bijbel is altijd heel voorzichtig met het onthullen van de doen- en denkwijzen 
van de tegenstander (tegenstander in het Grieks is ‘satan’). Een voorbeeld daarvan is 
het verslag van de samenkomst uit Handelingen 15, toen besloten werd dat de Christe-
nen uit de heidenen zich niet aan de regels hoeven te houden van het Jodendom, 
behalve wat betreft het eten van wat door de afgoden is besmet, ontucht, wat gewurgd 
is, en het nuttigen van bloed. Deze vier instructies zijn interessant omdat ze naar de 
afgodische riten wijzen. Maar de Bijbel zelf zwijgt daarover. Het Woord van God gaat 
discreet om met dit soort dingen. Die discretie ontbreekt bij “Tussen Waan en Werke-
lijkheid”. 
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 Nu komen we aan het punt, voor wie is het boek bestemd? Voor evangelische 
Christenen, ja. Niet voor therapeuten, hoewel voor sommigen, die reeds Christen wa-
ren en huiver hadden voor de manipulatieve psychotechnieken, het heel informatief 
kan zijn. Ook niet voor hen die zich reeds in deze materie hadden verdiept en van het 
rechte pad zijn afgeweken, niet veel – maar toch! Vaak zijn dat heel gewone en seri-
euze mensen voor wie de Christelijke boodschap wel telt, maar ook weer niet hele-
maal. Om die van het demonische van de moderne psychotechnieken te overtuigen is 
wel wat meer nodig dan bijbelverzen. Mijn oordeel over dit boek is daarom niet onver-
deeld gunstig. 

Hubert Luns 
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