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Samenvatting van het document
VOORWOORD

"Deze studie houdt zich bezig met het complexe fenomeen van "New Age", een fenomeen dat
een invloed heeft op vele aspecten van de huidige cultuur. ... Deze reflecties zijn gericht aan al
diegenen die actief zijn in de pastoraal zodat zij beter in staat zouden zijn om te onderscheiden
op welke wijze New Age verschilt van het christelijke geloof. ... Men moet erkennen dat de
aantrekkingskracht die New Age -religiositeit uitoefent op sommige christenen gedeeltelijk kan te
wijten zijn aan het gebrek aan ernstige aandacht in hun eigen gemeenschappen aan die thema's
die in feite deel uitmaken van de katholieke synthese, thema's zoals het belang van de spirituele
dimensie in de mens en de integratie ervan in het gehele leven, de zoektocht naar de zin van het
leven, het verband tussen de mens en de rest van de schepping, het verlangen naar een
individuele en sociale transformatie en de verwerping van een rationalistische en materialistische
kijk op de mensheid—"
"Het doel van deze studie is ook om een geest van onderscheiding aan te moedigen bij al
diegenen die op zoek zijn naar een stevige referentiekader voor een leven in grotere volheid. Het
is inderdaad onze overtuiging dat wij bij vele hedendaagse zoekende mensen een echte honger
voor God kunnen ontdekken. Zoals Paus Johannes Paulus II zei tot een groep van bisschoppen
uit de V.S.: "Al diegenen die in de pastoraal actief zijn, moeten zich eerlijk afvragen of zij genoeg
aandacht besteed hebben aan de dorst van het menselijk hart voor het ware 'levende water' dat
enkel Christus onze Verlosser kan geven (cf. Joh. 4,7-13)."
1.

WAT VOOR EEN REFLECTIE?

Dit document is een uitnodiging om NA te verstaan om zo tot een echte dialoog te komen met
diegenen die erdoor beïnvloed zijn. Het zal tevens de elementen aanduiden die in contrast staat
met het katholieke geloof als ook deze elementen weerleggen. Enkel indien het geloof van de
christen een stevig fundament heeft, kan deze een leven leiden dat op positieve wijze
beantwoordt aan de uitnodiging van de eerste brief van Petrus: "Weest altijd bereid tot
verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedig u met
zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is."

1.1.

Waarom nu?

De astrologie kent tijdperken van ongeveer 2146 jaar, genoemd naar tekens van de dierenriem.
Het huidige tijdperk van de Vissen wordt gezien als het christelijke tijdperk. Elk tijdperk heeft
een eigen kosmische energie; de energie van het tijdperk van de Vissen heeft deze periode gevuld
met oorlogen en conflicten. Het tijdperk van de Waterman (Age of Aquarius), dat op komst is,
zal een tijd van vrede en eenheid zijn.
Het begin van het derde millennium is dus tevens het naderend einde van het tijdperk van de
Vissen en de verwachting van een New Age.
Voor velen is de huidige tijd een tijd van onzekerheden. Traditionele elementen van onze cultuur
zoals godsdienst, politiek en de wetenschap blijken voor velen niet meer geloofwaardig te zijn.
Hierdoor zoeken velen in zichzelf naar antwoorden of zijn op zoek naar alternatieve levenswijzen
(zoals in de jaren 70). NA komt hieraan tegemoet.
Tegelijkertijd is NA niet enkel een reactie op de huidige cultuur maar ook een kind van onze
cultuur. Met de Renaissance en de Reformatie voelden velen niet meer de nood om hun leven te
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laten bepalen door instituties. Ook de godsdienst kende een grote verinwendiging. NA komt
hieraan tegemoet wanneer zij de ontwikkeling van het individu centraal stelt.

1.2.

Communicatie-middelen

De verspreiding van informatie, vooral door het Internet, oefent een aantrekkingskracht uit, maar
levert niet altijd de nodige 'formatie' (vorming).

1.3.

De culturele achtergrond

Weinig aan New A.ge is echt nieuw. Veel gaat terug op de gnosis aan het begin van het
christendom. Dit wordt nadien gekoppeld aan de verwerping van een persoonlijke God vanaf de
18e eeuw (deïsme) en de evolutie-theorie van Darwin.

1.4.

New Age en het katholieke geloof

Alhoewel de NA — religiositeit tegemoet komt aan de spirituele honger die leeft in de mens, moet
toch ook toegegeven worden dat de wijze waarop dit gebeurt, tegengesteld is aan de christelijke
openbaring. Enerzijds worden methoden ontwikkeld -ook in katholieke retraite-huizen en
vormingscentra- waarin geprobeerd wordt om de identiteit van een individu psychologisch op het
spoor te komen. Anderzijds is er een grote nostalgie naar de wijsheid en rituelen van lang
vervlogen tijden (Keltische rituelen, religie van antieke beschavingen).
Een christelijke onderscheiding van deze elementen moet erkennen dat zij, net als de gnosis van
het begin van het christendom, een soort van compendium van heterdoxe posities bevat. Johannes
Paulus II zegt in Over de drempel van de hoop (1994): "Het is slechts een manier van het beoefenen
van de gnosis, en wel die houding van de geest die voorgeeft een diepgaande kennis van God te
bezitten, maar uiteindelijk zijn woorden verdraait door er louter menselijke voor in de plaats
te stellen. De gnosis heeft zich nooit teruggetrokken van het terrein van het christendom,
maar heeft altijd samengeleefd met het christendom, soms in de vorm van een wijsgerige
stroming, vaker met religieuze of parareligieuze verschijningsvormen, in een beslist, zij het niet
altijd uitgesproken contrast met wat wezenlijk christelijk is." (p. 94-95)

1.5.

Een positieve uitdaging

Wanneer het inzicht in de inhoud van het christelijk geloof gebrekkig is, menen sommigen dat de
christelijke godsdienst niet meer de antwoorden, die men zoekt, kan geven. Het succes van NA is
dus voor de Kerk een uitdaging. Er is een positieve toon in de kritiek van NA op het
materialisme en de reductie van religie tot wetenschap en op het egoïsme dat geen aandacht geeft
aan de noden van andere volkeren of van de natuur en niet naar de toekomst van de menselijke
beschaving kijkt.

2. NEW AGE - SPIRITUALITEIT: EEN OVERZICHT
Alhoewel met niet kan zeggen dat alles aan het complexe fenomeen van NA goed of slecht is, is
het toch in zijn geheel moeilijk te verzoenen met de christelijke leer en spiritualiteit. NA is geen
beweging zoals wij dat normaal verstaan. Veeleer is het verspreid over verschillende culturen en
is het anwezig in fenomenen als muziek, film, therapieën, workshops, enz. Het is geen
uniforme beweging, maar een los netwerk. Nochtans is er een coherente gedachte-lijn
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aanwezig die zich plaatst tegenover de moderne cultuur en dus zo de naam "beweging" kan
krijgen.
De uitdrukking 'New Age — religie" dient vermeden te worden; velen binnen de NA-beweging
maken een duidelijk onderscheid tussen religie en spiritualiteit. Voor velen van hen heeft het
tijdperk van georganiseerde religies afgedaan, net als het tijdperk van verschillende,
onderscheiden religies, want we zouden op weg zijn naar een universeel tijdperk van vrede en
verlichting.

2.1. Wat is er nieuw aan New Age?
De term "New Age" refereert naar een keerpunt in de geschiedenis: de vervanging van het
tijdperk van de Vissen (gedomineerd door het christendom) door het tijdperk van de Waterman.
Voor sommigen moet deze vervanging actief nagestreefd worden, voor anderen is dit een
onvermijdelijk stadium. Het tijdperk van de Waterman is een visioen, niet een theorie. Deze
vervanging wordt ook wel een "paradigma-wisseling" genoemd (naar de Amerikaanse
wetenschapshistoricus Thomas Kuhn). Een paradigma is een set van overtuigingen, waarden en
technieken die door een gemeenschap gedeeld worden. Bij de verandering van een paradigma
treedt als het ware een revolutie op in die zin dat het gehele wereldbeeld verandert en het
vroegere wereldbeeld radicaal in vraag wordt gesteld. Twee paradigmata kunnen niet met elkaar
verzoend worden. Het paradigma van NA is zelf een mix van pre- en vroeg-christelijke
elementen, oosterse elementen en inzichten van de moderne psychologie. ccWeliswaar is het een
teken van een 'terugkeer van de religie', maar zeker niet van een terugkeer naar de orthodoxe
christelijke leer en belijdenis."

2.2. Wat beweert New Age te bieden?
A/ Hun 'spiritualiteit' wordt gekenmerkt door een fascinatie voor het buitengewone, het
paranormale, (mediums, geesten, engelen). "Er zijn veel niveaus van gidsen, entiteiten, energieën,
en wezens. Uit al deze kan gekozen worden volgens wat jouw aantrekt. ... Het is duidelijk dat NA
geen enkele spirituele autoriteit erkent anders dan de persoonlijke, innerlijke ervaring." B/ In
harmonie met de kosmos (bv. Feng Shui). NA kent geen onderscheid tussen goed en kwaad.
Menselijke handelingen zijn het resultaat van ofwel verlichting ofwel onwetendheid. We kunnen
dus niemand veroordelen en niemand heeft nood aan vergeving. Het geloof in het bestaan
van het kwaad veroorzaakt enkel negatieve energie. Liefde is het antwoord op deze negativiteit.
Maar liefde is enkel een geestesgesteltenis, een energie waarmee men in evenwicht moet zijn om
geluk te vinden.
C/ Genezing: veeleer dan gezondheid is genezing van belang, d.w.z. de geest moet in éénklank
zijn met de natuur. Hierdoor komen we in contact met onze eigen, innerlijke goddelijkheid. Hier
ligt de bron van de genezing, in onszelf. Hiervoor zijn allerlei technieken en middelen
beschikbaar. In verband met de verlenging van het leven, staat ook reïncarnatie centraal. Maar in
de Westerse variant wordt reïncarnatie optimistisch als een leerproces en voortdurende
individuele vervolmaking beschouwd. Via dromen en meditatie-technieken heeft men toegang tot
vorige levens.
D/ Heel-worden: het heel-worden door alle vormen van 'dualisme' te overwinnen: dualisme
tussen Schepper en schepsel, mens en natuur, geest en materie. Deze zijn trouwens het resultaat
van de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving (terwijl in feite deze teruggaan tot de
gnosis van het manicheïsme). De westerse wetenschap en techniek heeft tot slot dit dualisme nog
versterkt door de werkelijkheid in delen op te delen en alles tot stoffelijkheid te reduceren.
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2.3. De fundamentele principes van NewAge
NA komt voort uit de culturele crisis van de jaren 60. De crisis van tradities ging hand in hand
met een vernieuwde aandacht voor een vorm van kosmische religiositeit die de verschillen tussen
religies (oorzaak van conflicten) zou kunnen overbruggen. "Hier herkennen we een impliciet
pantheïsme: een fundamenteel element dat al het denken en de praxis van NA doordringt. Dit
bepaalt op voorhand de positieve beoordelen die wij zouden kunnen hebben voor een of meer
elementen van haar spiritualiteit. Integendeel, als christenen geloven wij dat de mens wezenlijk
een schepsel is en blijft, zodanig dat de absorptie van het menselijk ik in het goddelijk ik nooit
mogelijk zal zijn."
Het NA-wereldbeeld meent dat de natuur een levend wezen is waarin de mens, via allerlei
netwerken, contact kan hebben met hogere (geesten, engelen) en lagere (organen) niveaus. Dit
vereist een spirituele transformatie waarin de mens tot kennis (gnosis) van zichzelf, van God en
van de kosmos komt. Deze kennis is verlossing. Het zijn de vroegere, geheime, door het
christendom verbannen religies en filosofische systemen die deze kennis bezitten. Deze maken
deel uit van wat C. Jung het 'collectieve bewustzijn' noemde, een verzamelplaats van symbolen en
herinneringen van alle volkeren. Religie is inderdaad, volgens William James, ervaring en niet
dogma. Deze beide personen hebben bijgedragen aan de "sacralisatie van de psychologie. "Het
resultaat was een geheel van theorieën dat de mens toelaat om over God te praten terwijl wat hij
eigenlijk bedoelt zijn eigen psyche is." Ondanks verschillen kunnen enkele gemeenschappelijke
elementen van NA opgesomd worden:
• de kosmos is een organisch geheel
• de kosmos wordt bezield door een Energie, ook wel goddelijke Ziel of Geest genoemd
• er wordt veel geloof gehecht aan de bemiddeling door diverse spirituele entiteiten; de
mens is in staat op tot hogere, onzichtbare sferen op te stijgen en hun leven, voorbij de
dood, te controleren.
• er is een 'eeuwige kennis', die vooraf gaat aan de verschillende religies en culturen en er
superieur aan is.
• men volgt verlichte meesters
De menselijke persoon
Door middel van technieken en therapieën kan de mens volmaakt gemaakt worden, d.w.z. zelf
vervulling vinden volgens waarden die hij zelf geschapen heeft. Deze gedachte is aanwezig op alle
niveaus in onze cultuur.
De goddelijke vonk in ons moeten wij terug ontdekken om zo in harmonie met zichzelf en de
goddelijke kosmische energie te komen. Geen openbaring of verlossing; enkel de verlossing die in
onszelf ligt leren ervaren.
God
Er is veel aandacht voor allerlei vormen van religie en spiritualiteit die niet 'aangetast' zijn door
het Jodendom en het Christendom. Er is geen persoonlijke God, de God van NA is persoonlijk
noch transcendent; is ook niet de Schepper maar een onpersoonlijke, immanente energie.
Wanneer er sprake is van Christus, dan bedoelt men iemand die een bepaalde staat van
bewustzijn bereikt heeft waarin hij of zij zichzelf herkent als goddelijk.
Wereld
De wereld is één energiestroom en niet onderscheiden van God. De wereld ondergaat een
dynamisme dat noodzakelijk positief is en leidt tot een hernieuwde eenheid van al wat bestaat.
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2.4. New Age en cultuur
De aantrekkingskracht van New Age heeft te maken met de algemene culturele interesse voor het
individu en zijn mogelijkheden, problemen en waarde. De traditionele religies met hun
hiërarchische structuren zijn geschikt voor een gemeenschap, NA is geschikt voor het individu.
De verwerping van een hiërarchisch systeem gaat hand in hand met de zoektocht naar
alternatieve vormen van gemeenschap. Sommigen beweren dat men niets kan doen om de wereld
te veranderen, maar dat alles verandert door zichzelf te veranderen en zo een voorbeeld te zijn.
Maar hoe meer men naar zichzelf kijkt, hoe kleiner het gebied voor de politiek wordt.
Tegelijkertijd streeft men een nieuwe planetaire orde na. Is dit geen tegenstelling? Bovendien is er
het gevaar van quïetisme, d.i. het onverantwoordelijk zich-neerleggen bij de feiten.
De individuele zoektocht neer eigen vervulling kan de mogelijkheid van een religieuze cultuur
precies verhinderen. Dit wordt duidelijk met het volgende:
l/NA wil alle onderscheiden, afkomstig van de westerse cultuur, ongedaan maken. Maar hun
eenheid is eerder een fusie. De wereld van NA is onproblematisch, er is niets meer over om na te
streven.
2/ NA streeft een paradigma-wisseling na en gebruikt hiervoor niet-westerse elementen. Maar
vaak gebruikt men deze elementen enkel omdat ze niet-westers zijn. Is een breuk met de traditie
wel zo volwassen en bevrijdend als men meent?
3/ In het nastreven van een nieuwe wereld, laat men zich toch ook op dubieuze wijze in met de
oude wereld (vooral wat betreft de commercie van NA)

2.5. Waarom heeft New Age zulk een grote verspreiding gekend?
Het is van betekenis op te merken dat NA een groot succes kent in een tijd die gekarakteriseerd
kan worden door een bijna universele verheerlijking van diversiteit. Tolerantie is gelijk geworden
aan een erosie van het respect voor normaliteit. "Normaliteit wordt beschouwd als een moreel
geladen begrip dat noodzakelijkerwijze verbonden is met absolute normen. Voor een groeiend
aantal mensen zijn absolute normen of overtuigingen niets anders dan een teken van een
onmogelijkheid om de overtuigingen van anderen te verdragen. In deze atmosfeer kennen
alternatieve levensstijlen en theorieën een groot succes.
Vele mensen zijn op verschillende wijzen betrokken met New Age. Het gaat hier immers niet om
een 'behoren' tot een groep of beweging, vaak is er ook geen expliciete kennis van de principes
van New Age. Zij die naar New Age-muziek luisteren zijn vaak meer geïnteresseerd in het effect
dat het zal hebben op hun gezondheid. Dit is ook een eigenschap van onze consumptiemaatschappij. New Age heeft een plaats verworven in de economische markt als een
consumeerbaar goed dat naar believen kan gecombineerd worden.

3. NEW AGE EN CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT
3.1.

New Age als spiritualiteit

'Spiritualiteit' verwijst naar de innerlijke ervaring van harmonie en eenheid met de gehele
werkelijkheid. Deze spiritualiteit heeft een metafysisch element en een psychologisch element.
Het metafysisch element is in feite een nieuwe vorm van gnosis. De toegang tot het goddelijk
gebeurt door kennis van verborgen geheimen en bestaat in de zoektocht van elk individu naar
wat verborgen ligt onder het schijnbare, naar de kosmische goddelijkheid die in elk individu
aanwezig is. Zij miskennen de geschiedenis en willen niet erkennen dat spiritualiteit geworteld kan
zijn in een tijd of in een instelling. Het psychologisch element ligt in de ervaring van een persoonlijke
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psycho-spirituele verandering doorheen meditatie, therapie of paranormale ervaringen waardoor
inzicht in het geheel van de werkelijkheid wordt verkregen.

3.2.

Spiritueel narcisme?

Dit verwijt komt van een voormalig aanhanger van NA. Een individu of kleine groep zoekt naar
zelf-vervulling en sluit zich af van redelijke kritiek, met als resultaat dat de eenheid die gezocht
wordt vaak leidt tot eenzaamheid.

3.3.

Kosmische Christus

Voor de eerste christenen, die ook geconfronteerd werden met de gnosis, was er echter geen
nieuw kosmisch tijdperk dat verwacht werd; integendeel zij bezongen (cf. Hymne Kol. l, 15-20)
de voltooiing van alle dingen welke begonnen was in Christus. Het gnostische geloof in
kosmische krachten en een obscuur lot verhindert om tot een verhouding te komen met een
persoonlijke God die zich in Christus geopenbaard heeft. Voor de christenen is de echte
kosmische Christus diegene die actief aanwezig is in de verschillende ledematen van zijn lichaam,
de Kerk. De christen is niet opgesloten in een kosmisch proces, maar gericht op de historische
Jezus. "De God van de christenen is een drie-eenheid van Personen die de mens geschapen heeft
uit het verlangen om de gemeenschap van trinitair leven te delen met geschapen personen. In
feite betekent dit dat authentieke spiritualiteit niet zo zeer on%e zoektocht naar God is maar wel
Gods zoektocht naar ons."
Echter, de kosmische Christus van NA is een goddelijk patroon dat eenheid verschaft en dat
elkeen in zichzelf draagt. Voor christenen daarentegen is Christus een goddelijke persoon en
worden wij uitgenodigd om in Christus te leven.

3.4.

Christelijke mystiek en New Age-mystiek

Mystiek verwijst voor NA niet naar de ontmoeting met een transcendente God, maar naar de
ervaring van een-zijn met de kosmos. Hiervoor is er een zuivering, een verlichting nodig van al
datgene wat dit een-worden kan verhinderen. De technieken vertrekken van onder uit en
omvatten een opstijgen tot een niveau van bewustzijn waar men 'de god in zichzelf bereikt.
Slechts enkele kunnen deze technieken tenvolle volbrengen.
Daarentegen staat de neerdaling van God in het christelijk geloof centraal, in het bijzonder naar
de meest zwakke. Er is geen 'techniek' in de strikte zin van het woord. De kern van een echte
christelijke mystiek is altijd een gave van God en men heeft steeds het besef dat men onwaardig
is. Het christelijke gebed "is geen oefening in zelf-contemplatie en zelf-lediging, maar een dialoog
van liefde, een dialoog die een houding van bekering impliceert, van het 'zelf naar het 'Jij' van
God. Het leidt tot een steeds grotere overgave aan de wil van God en hierbij worden wij
uitgenodigd tot een diepe en echte solidariteit met onze broeders en zusters."

3.5.

De 'godin ons9en 'theosis9

Vanuit het perspectief van NA is het grote probleem dat wij niet in staat zijn om de 'god in ons'
te herkennen. NA biedt leiding en technieken om onze eigen goddelijkheid te ontdekken. NA
heeft dus een eigen idee van 'theosis', d.i. god-wording.
De christelijke 'theosis' daarentegen is niet het resultaat van onze inspanningen alleen, maar ook
van de genade Gods die in ons werkt. Dit impliceert het besef van zondigheid en dus geen
verheerlijking van zichzelf. Het is bovendien een uitnodiging om te delen in het leven van de
drie-ene God en geen fusie met een godheid. "Het leven in Christus is niets iets dat zo
persoonlijk en privaat is dat het beperkt blijft tot het bewustzijn. Noch is het enkel een vorm van
bewustzijn. Het impliceert een verandering in onze ziel en ons lichaam door de deelname aan het
sacramentele leven van de Kerk."
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4. NEW AGE EN CHRISTELIJK GELOOF IN CONTRAST
NA is een eclectische verzameling van elementen en soms krijgen zelfs praktijken of technieken,
vanuit commercieel oogpunt, het label c New Age' maar zijn het in feite niet. Dit kan een
beoordeling bemoeilijken. Desalniettemin is zo een beoordeling in een tijd van relativisme
noodzakelijk (cf. l Tim l, 3-4). De volgende vragen kunnen bij zo een beoordeling helpen.

Is God een wezen met wie wij een relatie hebben of iets dat gebruikt moet worden of een
kracht die door ons ingezet moet worden?
New Age
'God': onpersoonlijke energie onderdeel van
de kosmos Hij (het) moet gezocht
worden in mijzelf

Christelijk geloof
God: is zelf persoonlijk
Schepper, deelt zijn Leven mee Door zijn
Openbaring wil God de mens de
mogelijkheid geven om Hem te
antwoorden, te kennen en te beminnen
Hij verschilt van de wereld en leidt
____ tegelijkerrijd de mens tot verlossing ____

Is er enkel één Jezus Christus of duizenden Christus-sen?

New Age
-De historische Jezus is verschillend van de
eeuwige, onpersoonlijke en universele Christus
-Jezus is niet de enige Christus
-De dood van Jezus wordt ofwel ontkend ofwel
dusdanig geïnterpreteerd dat Christus niet
geleden heeft
-apocriefen zijn authentieke bronnen, evenals
'openbaringen' aan verlichte meesters
-bijbelse teksten worden 'gezuiverd' van alle
elementen
die
verwijzen
naar
een
geïnstitutionaliseerde religie

Christelijk geloof
-Jezus Christus — Jezus van Nazareth, enige
Zoon van God, de volledige openbaring Gods,
enige Verlosser
Het mysterie van de menselijke persoon wordt
enkel tenvolle openbaar in Jezus Christus (Cf.
Gaudium et Spes 22). Het authentieke mens
zijn ligt in de verhouding tot Christus. Dit staat
veraf van de karikatuur van het christelijk
antropocentrisme

De mens: is er één, universeel wezen of vele individuen?
____ New Age ________________________________ Christelijk geloof
New Age-technieken hebben als doel onszelf
terug te vinden, terug uit te vinden. Maar wie
ben ik, indien de 'God in ons' vinden en
éénwording met de werkelijkheid het doel zijn.
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Verlossen wij onszelf of is verlossing een vrije gave van God?
_____ New Age _______________________________ Christelijk geloof_________
Zelf-vervulling, zelf-realisatie — Pelagius
Verlossing hangt af van de persoonlijke
verhouding tot God en niet van één of andere
techniek.
Verlossing ligt in vergeving van zonden en de
gevolgen waardoor wij strijden tegen de zonde
in onszelf en de samenleving

Waarheid: uitvinden of omarmen?
New Age
Waarheid = gevoelen, harmonie, cfeel good'

Christendom
Waarheid is objectief

Gebed en meditatie: praten wij met onszelf of met God?
_____ New Age ________________________________Christelijk geloof
Blijven staan bij zichzelf, om zelf het goddelijke
Introspectie + ontmoeting met God
te vinden
Niet enkel een menselijke inspanning, maar een
dialoog; dit veronderstelt houding van bekering,
van 'ik' naar 'Jij' van God

Zijn we geneigd om de zonde te ontkennen of aanvaarden we het bestaan van de zonde?
New Age

Christelijk geloof

Er is geen zonde, wel onvolmaakte kennis. Zonder de Openbaring reduceren we zonde tot
Verlichting is nodig. De enige autoriteit is een psychologische zwakte, een vergissing, een
zichzelf.
tekort in de ontwikkeling, een gevolg van een
sociale situatie, enz. Alleen wanneer wij Gods
plan met de mens kennen, beseffen we dat
zonde een misbruik van diens vrijheid is. De
zonde is een belediging van de waarheid, een
belediging van God.

Worden wij aangemoedigd om lijden en dood te verwerpen ofte aanvaarden?
____ New Age _______________________________ Christelijk geloof
Lijden is een mislukking van jezelf, een slecht Reïncarnatie is niet verzoenbaar met het
christelijke geloof.
karma. Reïncarnatie dient tot spirituele groei
Christus heeft het lijden opgetild tot deel van de
verlossing.
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Is sociale betrokkenheid iets waarvoor we terugdeinzen of iets wat we echt zoeken?
New Age _____________________________________Christelijk geloof________
Samensmelting
zelfontwikkeling

tot

kosmische

eenheid, Ware liefde vereist een ander.

In vele NA -praktijken denkt men niet aan inhoudelijke, leerstellige kwesties. Maar indirect
dragen deze praktijken toch een mentaliteit over die het christelijk geloof kunnen beïnvloeden.

5. JEZUS CHRISTUS BIEDT ONS HET WATER DES LEVENS
De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob (Joh 4) en de
ervaring van de ontmoeting met een vreemdeling die ons het water des levens geeft, staat centraal
wat betreft de wijze waarop christenen kunnen en moeten in dialoog treden met diegenen die
Christus niet kennen.
De vrouw was gefascineerd door de vreemdeling en zijn boodschap en stond open voor zijn
woorden. Jezus' woorden raakten haar en bereidden haar voor om te luisteren naar wat Hij over
zichzelf als de Messias te zeggen had. Het resultaat bij de vrouw deed ook andere mensen de
waarheid over wie Jezus was aannemen. Eerst horen zij over Hem en dan leren zij Hem
persoonlijk kennen.
De wijze waarop Jezus omgaat met de vrouw is een model voor de pastoraal, een model om
anderen de waarheid te doen vinden.
Ook zij die aangetrokken worden tot de Waterman, moeten uitgenodigd worden om naar Jezus te
luisteren. Het is van belang om hun oprecht zoeken naar de waarheid te erkennen en geduldig
met hen om te gaan.
De uitnodiging om Jezus Christus te ontmoeten, de drager van het water des levens, zal zwaarder
wegen indien dit gedaan wordt door iemand die duidelijk en ten diepste getroffen is door zijn of
haar ontmoeting met Jezus.

6. AANDACHTSPUNTEN
6.1.

Begeleiding en vorming zijn nodig

Christus of de Waterman? Het is een echt alternatief voor of tegen Christus. Veel van hun
elementen zijn anti-christelijk; ondanks de zgn. neutraliteit t.a.v. andere religies, zien zij het
christendom niet als een alternatief.
"Futsion or confusion?" In het tenietdoen van alle onderscheiden, miskennen zij de rol van de rede
om tot inzicht over God, mens en wereld te komen. Rationaliteit is universeel toegankelijk, in
tegenstelling tot esoterie. "Al datgene wat begrippelijke verwarring promoot, moet zeer
zorgvuldig onderzocht worden. Het verbergt, eerder dan openbaart, het uiteindelijke wezen van
de werkelijkheid."
"Schep jouw eigen werkelijkheid" Het duidelijkste en meest problematische gevolg van deze idee is de
vraag omtrent lijden en dood: ernstig gehandicapten of ongeneeslijk zieken voelen zich bedrogen
en veront-waard-igd wanneer ze horen dat dit te wijten is aan pech of hun onvermogen om
dingen te veranderen gezien hun zwakheid om op de 'juiste' wijze het leven te benaderen. Dit
heeft praktisch verregaande gevolgen. Alles hangt af van hoe wij de werkelijkheid definiëren en
hoe wij over transcendentie spreken. NA denkt dan enkel aan zelf-transcendentie en een gesloten
universum.
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6.2.

Praktische stappen

\l Pastorale centra, centra van spiritualiteit gebruiken zonder NA-ideeën te verspreiden zoals
soms gebeurt.
2/ Een dialoog vertrekt vanuit respect voor de diversiteit en wil onderscheidingen niet doen
verwateren. Contact met NA-groepen moet daarvan vertrekken.
3/ De bijeenkomsten van sommige NA-groepen worden ook 'gebedsgroepen' genoemd.
Genodigden moeten zoeken naar kenmerken van christelijke spiritualiteit. Elke christen moet
onderwezen worden omtrent het christelijke gebed zodanig dat onwetendheid hen niet naar deze
'gebedsgroepen' leidt. Slechts wanneer het object en de inhoudt van het christelijke gebed
duidelijk is, kan meditatie aangeleerd worden.
5/ Christenen die zorg voor de aarde promoten moeten een onderscheid maken tussen het
christelijke respect voor de schepping en pantheïstische trekken van sommige ecologische
bewegingen.
6/ Aan het begin van het derde millenium moeten een goede en heldere presentatie van de
christelijke boodschap leveren. We kunnen trots zijn op deze boodschap, dus we moeten
weerstaan aan de druk van een dominante cultuur om deze boodschap te begraven. Leiddraad
hiervoor is de KKK. Maar vooral de ontmoeting met Jezus in gebed en sacramenten is de meest
zekere weg om de christelijke boodschap duidelijk te maken.
7/ De meest evidente en de meest dringende taak is misschien de rijkdom van de christelijke
spirituele traditie ten volle naar voren brengen.
New Age heeft zelf de traditionele religies vergeleken met kathedralen en New Age met een
wereldwijde marktplaats. De New Age-beweging wordt gezien als een uitnodiging voor
christenen om de boodschap van de kathedralen naar de marktplaatsen over geheel de wereld te
brengen. Dit beeld biedt christenen een positieve uitdaging. Al diegenen die op de marktplaats
van religieuze voorstellen shoppen, zullen de aantrekking van het christendom eerst en vooral
ervaren in de getuigenis van de leden van de Kerk, in hun vertrouwen, kalmte, geduld en vreugde
en in hun concrete liefde voor de naaste, allen vruchten van hun geloof dat door oprecht en
persoonlijk gebed gevoed wordt.
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