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Terug naar het paradijs - maar hoe? 

New Age en de Bijbel 
 
J.H. Kuiper 
 
New Age is een verschijnsel in het religieuze leven van deze tijd, waarin mensen na 
eeuwen van christelijk geloof terugkeren naar oude vormen van heidendom, die lang 
ondergedoken zijn geweest. Het is een veelkoppig monster, dat op veel punten ook wat 
ongrijpbaar is. Het annexeert heel veel zaken die, omdat ze binnen die beweging 
gebruikt worden, niet per definitie opeens verboden zijn.1 Toch, als we de beweging 
confronteren met onze kennis uit Gods Woord, komen we bij een aantal hoofdzaken 
terecht. Aan het slot van het vorige artikel zijn die als vragen geformuleerd. Hier willen 
we daar dieper op ingaan. 
 
Kwaad - goed; schaduw - licht 
In New Age wordt het kwade goed; hoort de schaduw bij het licht. Zo dwingen ze de mensen 
als het ware naar hun slechte kant te kijken. Hoe zit dat bij ons? 
God heeft de wereld goed geschapen. Het telkens terugkerende refrein in Genesis 1 maakt dat 
wel duidelijk. Het zal waar zijn, dat de schepping nog niet tot zijn eindbestemming gekomen 
was en dat er nog veel voorlopig was. Maar dit onvolgroeide wordt nergens kwaad genoemd. 
Dat is van buitenaf ingedrongen. Als mens krijg je het nooit helemaal helder, hoe dat nu 
precies zit met de plaats van het kwade in Gods plan met de wereld. We zeggen dat ook heel 
eerlijk tegen elkaar in artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Eén ding is wel 
duidelijk: dat we nooit ofte nimmer het kwaad aan God zelf toeschrijven en tegelijk ook niet 
geloven dat het van zichzelf bestaat. 
 
In de kerkgeschiedenis is daar een stevig gesprek over gevoerd. De geloofsbelijdenis noemt in 
artikel 9 Marcion en Mani als mensen van wie de ideeën over God afgewezen moeten 
worden. Beiden hadden wel het kwaad een zelfstandige plaats gegeven en kenden naast de 
God van het licht ook een duistere God. Kerkvader Augustinus is een tijd van zijn leven een 
volgeling van Mani geweest. In zijn denken is dat terug te vinden, omdat hij aan de ene kant 
grondig afrekent met deze ideeën en aan de andere kant blijft staan voor het geheim dat God 
zelf alleen weet. Intussen worden de gedachten van Mani en anderen uit die tijd wel weer 
omarmd in New Age. 
 
Het waardevolle daarvan is, dat ze je op die manier dwingen naar jezelf te kijken. Als het 
kwaad erbij hoort, moet je het ook onder ogen zien. Hoe meer je in het licht staat, des te 
duidelijker wordt je schaduw. Ook als je Gods openbaring aanvaardt, moet je nog steeds het 
kwaad een plaats geven in je denken. Volmaaktheid is immers iets wat we pas na dit leven 
hier bereiken. Hoe ken je jezelf? En net zo belangrijk: hoe zie je de gemeente? Kun je 
accepteren dat niet alleen onvolkomenheden, maar zelfs het kwaad daarin voorkomt? Dat is 
iets anders dan het kwaad accepteren, of de zonde accepteren. Het grote verschil met New 
Age is, dat het kwade op deze manier kwaad blijft: de duivel kan zich wel voordoen als een 
engel van het licht, maar wordt er nooit meer een. 
 

                                                 
1 Denk ook hierbij gerust aan de hype rond Harry Potter. 
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Dit heeft te maken met het erkennen van je eigen onmacht. Je kunt alleen met lege handen bij 
God aankomen. Die ze dan rijkelijk vult met zijn genade en ongekende mogelijkheden van 
geestelijke groei wil geven. Vast en zeker. Maar aan de voet van dat alles ligt de uitspraak van 
Calvijn, dat geloof en boetvaardigheid woorden zijn, die je uit kunt wisselen. 
Verbondsvernieuwing kan niet zonder verootmoediging. En verootmoediging leidt 
verbondsvernieuwing in. 
 
Voor de bespreking: 
In maart 2003 kenden we een periode van verootmoediging en verbondsvernieuwing in de 
kerken. Wat heeft deze uitgewerkt bij uzelf en bij de gemeente? 
 
Toekomstverwachting 
New Age kent een heel positieve toekomstverwachting: de weg naar het verloren paradijs ligt 
weer open. Hoe zit het met onze verwachting voor de toekomst van deze wereld? 
Sinds de engelen voor de ingang van het paradijs staan, zoeken mensen wegen om buiten God 
om in de tuin terug te komen.2 Het paradijs is onbereikbaar geworden. Uit de oudheid is het 
verhaal over Atlantis bekend, de stad die in de Atlantische Oceaan lag met een geweldige 
cultuur, maar die vanwege wangedrag van de inwoners in zee verdween. Sindsdien is dat ook 
een thema in het zoeken van de mensen: terug naar Atlantis.3
Op allerlei manieren komt dat heimwee naar het paradijs naar voren, al is het maar in het 
besef dat er een betere samenleving denkbaar is dan die waarin we nu leven. Maar nog steeds 
vinden we de engelen met het zwaard op onze weg. Bij wijze van spreken dan, want we 
kunnen zelfs de locatie van de hof van Eden niet meer vinden.4
 
New Age belooft de toegang tot het paradijs wel en zegt dat er een gouden eeuw beginnen 
gaat, waarin de mensen tot ongekende mogelijkheden zullen komen. In de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw, toen voor het eerst die term viel, was dat ook duidelijk 
verbonden aan de verwachtingen rond het nieuwe millennium.5 Nu het er niet naar uitziet, dat 
het jaar 2000 (of een jaar vlak daarna) de verwachte omslag gaat brengen, hoor je daar minder 
over. Maar de verwachtingen blijven dezelfde. De mens is de smid van zijn eigen geluk. 
 
In Christus is het paradijs inderdaad weer opengegaan. Hij zegt dat zelf tegen de moordenaar 
die naast Hem aan een kruis hing. In een kinderkerstlied van Nicolaus Hermann wordt het ook 
zo bezongen (zie Liedboek 1476). Hij opent het paradijs, de cherubs staan er niet meer voor. 
Aan het einde van het boek Openbaring zien we ook dat het paradijs enorm gegroeid is: niet 
meer een levensboom, maar een heel bos. De toekomst is de vervulling van de vraag van de 
geschiedenis, van het diep gewortelde verlangen van mensen naar een betere tijd. 
 
Alleen, in de Bijbel is er maar één weg naar die toekomst en dat is die van Christus. Bij het 
vierde aandachtspunt zullen we nader ingaan op de vraag, of dit exclusivistisch denken is. 
Hier gaat het om de erkenning van dat verlangen in de mensen, dat niet meer door henzelf 
verwezenlijkt kan worden. Een Ander opende de deur van het paradijs. 
                                                 
2 Zie bijvoorbeeld het nummer ‘Woodstock’ op het jaren zeventig album Deja vu van Crosby, Stills, Nash and 
Young. Met de vergeving van de duivel terug in de tuin! 
3 Een van de boeken van Hubert Lampo is Terugkeer naar Atlantis, over de mysterieuze verdwijning van de 
vader van de hoofdpersoon. 
4 Op 9 april 2003 werd op het Firdos Plein (plein van het paradijs, een oud Perzisch woord) in Bagdad het 
standbeeld van Saddam Hoessein omvergehaald. Ook daar ligt het paradijs niet meer. 
5 Evenzo kende ook de tijd rond het jaar 1000 de speculaties over de toekomst. 
6 Door de synode van Zuidhorn teruggenomen als kinderlied, omdat het voor hen te veel uitleg zou vergen. Niet 
afgekeurd vanwege de inhoud. 
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Hiermee is niet alles over de toekomstverwachting binnen deze bedeling gezegd. Na de 
verschrikkingen van de tweede wereldoorlog kwam het in zwang om te geloven dat het met 
deze wereld steeds verder bergafwaarts zou gaan. Het zou uitlopen in een tijd van 
verdrukking, waaraan slechts een einde komt door de terugkomst van Christus. In de 
zeventiende eeuw echter waren er vele gereformeerden en presbyterianen die een veel 
positievere toekomstverwachting hadden. Zij dachten dat het beslag dat het Evangelie legt op 
de harten van de mensen, steeds sterker zou worden en dat deze tijd zou uitlopen op een 
duizendjarig rijk van vrede voor de definitieve terugkomst van Christus.7 Je moet dit goed 
onderscheiden van het hedendaagse spreken over het duizendjarig rijk. Daarbij gaat men er 
meestal van uit dat het in een periode van achteruitgang steeds slechter wordt in deze wereld, 
totdat Christus terugkomt om eerst zijn duizendjarig rijk te stichten en daarna nog eens 
definitief een einde te maken aan het verzet tegen hem.8
 
Ik noem deze opvattingen om duidelijk te maken dat je niet zonder meer tegenover de 
optimistische opvattingen van een Nieuw Gouden Tijdperk een heel pessimistische hoeft te 
zetten. Het kenmerkende punt van verschil blijft de vraag, wie toegang geeft tot het verloren 
gegane paradijs. 
 
Voor de bespreking: 
Hoe kijken wijzelf inmiddels tegen de toekomst aan? Denk daarbij aan de nabije (die van je 
kinderen) en de verre toekomst. 
 
Levenslot of Gods bestuur? 
Je vindt je vrijheid bij New Age door je levenslot te aanvaarden. Hoe spreken wij over het 
bestuur van God? 
New Age heeft grote belangstelling voor de oosterse godsdiensten. Afgezien van het punt van 
de zelfverwerkelijking, die deze prediken, is ook opvallend: hoe ze op verschillende manieren 
laten zien hoe de mensen gevangen zitten in het wiel van de geboorten, hoe hun levenslot al 
vastligt voor ze geboren worden en hoe je de toekomst ook kunt aflezen aan de dingen om je 
heen en aan de sterren. Aan de éne kant spreken zij van de ontsnapping uit die eindeloze 
kringloop; aan de andere kant betekent dat in de praktijk dat je eraan vastzit. Wie als outcast 
geboren is (buiten de kaste), zal nooit hogerop komen. 
 
Daarmee raakt deze beweging een ervaring aan van mensen, die al eeuwenoud is en net zo 
goed in het westen voorkomt. De Grieken kenden hun tragedies, waarin goed bedoelende 
mensen onderworpen bleken aan het noodlot dat zelfs de goden te sterk is. In navolging 
daarvan spreken wij van tragiek, als iemand buiten zijn directe schuld of verantwoordelijkheid 
iets overkomt, wat toch zijn leven grondig in negatieve zin verandert. En we kennen ook in de 
Bijbel de stroming uit de wijsbegeerte, die dan als diepste les heeft, dat je het je toebeschikte 
lot maar gelijkmoedig moet aanvaarden (de Stoïsche wijsgeren, met wie Paulus sprak op de 
Areopagus, Hand. 17). 
 
Ik ga niet in op het punt van de reïncarnatie, het terugkomen van je ziel in een ander lichaam, 
dat hieraan verbonden is. De Bijbel leert daar niets van. Het is wel goed om na te denken over 
de zaak van de voorbeschikking. Juist omdat het verleidelijk is om op dezelfde manier over 
                                                 
7 Zie I.H. Murray, The Puritan Hope, Edinburgh 1971 (1975). 
8 Deze gedachten zijn besproken door ds. Tj. Boersma in zijn De bijbel is geen puzzelboek (Enschede, Boersma, 
1977), waarin het opvallend is dat hij waarschuwt tegen een al te pessimistische toekomstverwachting. We leven 
al midden in de eindtijd. 
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Gods beschikking over ons leven te spreken. Mensen zijn dan nog maar marionetten, die 
zonder het te beseffen gewoon zijn wil uitvoeren. 
 
Het nadenken over deze zaak was lange tijd sterk gestempeld door een soort concurrentiestrijd 
tussen God en mens. Laat de regering van God nog wel ruimte voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de mens? Zo ja, hoeveel dan? Het is de verdienste van dr. K. 
Sietsma geweest dat hij, al voor de tweede wereldoorlog, deze manier van benaderen 
doorbrak en liet zien dat het van beide altijd honderd procent is: helemaal Gods beschikking 
en helemaal de verantwoordelijkheid van de mens.9 Hij leert om de dingen bij God te laten die 
van Hem zijn en tegelijk hier op aarde je plek in te nemen. Ook in zaken van het geloof kun je 
dan je verantwoordelijkheid nemen. Wij leven hier op aarde, waar Hij ruimte maakt voor die 
eigen verantwoordelijkheid. Je leven staat niet in sterren of tarotkaarten, maar ligt veilig in 
Gods hand. Je hebt, net als in het eerste punt, geen pasklare antwoorden op de vraag naar het 
waarom, maar wel een vertrouwen in je hemelse Vader die je in zijn liefde hebt leren kennen 
door zijn Zoon. 
 
Voor de bespreking: 
Kun je dan helemaal niet meer van een tragisch ongeluk spreken? Hoe vrij voelen wij ons 
onder Gods leiding? 
 
Inclusief - exclusief 
New Age is tegelijk heel inclusief (het slokt alle godsdiensten op) en exclusief (het is kennis 
voor ingewijden). Hoe zit dat in de Bijbel? 
Even herhalen: New Age is een beweging die alle bestaande godsdiensten opslokt (behalve 
het authentiek christelijke). Het is een eenheidsbeweging die mensen nieuwe hoop wil geven. 
Tegelijk wijst het de weg van de hogere kennis, die eigenlijk alleen voor ingewijden is. 
 
In dit (laatste) gedeelte van dit artikel gaat het erom, dat het in de Bijbel net andersom zit. De 
Bijbel is exclusief. Je kunt niet om een tekst als Johannes 14:6 heen: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Vergelijk dit met het 
spreken over de smalle weg en de enge poort in Matteüs 7:13. In de smeltkroes van religies 
zal de christelijke altijd een onoplosbaar brok blijken. De Bijbel leert ook spreken over 
openbaring en pseudo-openbaring (zie Romeinen 1 over heidenen die de waarheid met 
betrekking tot God in ongerechtigheid ten onder gehouden hebben). Wijlen ds. D.K. Wielenga 
gaf daaraan grote aandacht in zijn colleges te Kampen over de zending en in zijn publicaties. 
Je hoeft je niet te verbazen over de mythen van de volkeren, die soms verbazingwekkende 
herinneringen hebben aan wat we in de Bijbel lezen. We hebben als mensen immers 
gemeenschappelijke voorouders in Noach en zijn drie zonen. 
 
Het woord ‘exclusief’ heeft als nadeel dat het betekent dat je mensen uitsluit. In een 
exclusieve zaak kunnen de mensen met weinig geld niets van hun gading vinden. Het klinkt 
elitair. Daarom is het goed te bedenken, dat dit van het Evangelie nooit gezegd kan worden. 
Als Christus spreekt over een enge poort en een smalle weg, betekent dit dat je daarop niets 
van jezelf kunt meenemen. Je zogenaamde goede werken en het pak van je zonden dat je 
meezeult, moet je achterlaten. Alleen: in Christus strekt God zijn handen uit naar alle mensen. 
Het is goed daarop te letten. Paulus leert te bidden voor alle mensen (1 Tim. 2:3).10 In Titus 
heeft hij het over de mensenliefde van God, die verschenen is bij de geboorte van Christus. 
                                                 
9 Zie K. Sietsma, Goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid, in 1982 opnieuw uitgegeven 
door Buijten & Schipperheijn. 
10 Zie een preek van prof. J. Kamphuis hierover in Vriendendienst, Bedum, Cedrus, 2001. 
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De engelen zongen ervan bij de geboorte van Jezus (volgens de Statenvertaling en ons 
Gezang 11 tenminste). God sluit niemand bij voorbaat uit. Het Evangelie moet aan alle 
mensen gebracht worden, met bevel van geloof en bekering. Het is niet alleen voor mensen 
met veel verstand, of voor rijke mensen, of alleen voor wie arm is. Het is voor ieder die zich 
arm weet. 
 
Wie dus een tekst als Johannes 14:6 aanhaalt, zegt daarmee niet: wij hebben de waarheid in 
pacht en jullie komen er niet. Hij (of zij) nodigt mensen uit om ook op die weg te gaan, de 
weg waarop Christus ons is voorgegaan in zijn menswording. 
En daarmee zijn we toe aan een ander kenmerkend verschil. De weg van de verlossing is niet 
die van de geleidelijke vergoddelijking, waarbij we via tussenstappen de status van God 
zouden krijgen. De weg van de verlossing is die van God die zijn Zoon als mens geboren liet 
worden, om ervoor te zorgen, dat wij weer echt mens zouden worden, geschikt voor onze taak 
op de (nieuwe) aarde. 
 
In het tweede gedeelte van dit artikel ging het erom, dat Christus de weg naar het paradijs, 
naar God weer voor ons geopend heeft. Symbolisch werd de verboden toegang afgebeeld in 
het schitterende gordijn dat in de tempel hing voor het Allerheiligste. Dat heeft Christus 
verscheurd, letterlijk in Jeruzalem, bij zijn sterven. Maar ook door de hemel binnen te gaan 
met zijn bloed (zie Heb. 10:20). Hij heeft het voorhangsel, dat is: zijn vlees, verscheurd. Als 
Hij Zichzelf de enige weg noemt, is dat de weg waarop zijn bloed vergoten werd en zijn 
lichaam gebroken - voor velen. 
 
De weg van het geloof kun je daarom niet als een exclusieve weg zien, bestemd alleen voor 
ingewijden. Onze Heiland is geen goeroe die leeft op een niveau dat we toch niet bereiken, 
maar onze broeder, die naast ons is komen staan in onze verlorenheid. Juist in de confrontatie 
met New Age komt het unieke van het Evangelie naar voren. Het kan inderdaad niet opgelost 
worden in een synthese van alle mooie dingen uit alle godsdiensten.11 Je kunt dat echter alleen 
maar zeggen, als je beseft dat je inderdaad in dat Evangelie een woord hebt voor de wereld, 
over Hem die deze wereld alleen van zonde kan genezen. Het gaat inderdaad om een 
mysterie, een geheimenis, dat eeuwenlang verborgen is geweest, maar dat zichtbaar en 
hoorbaar voor allen geopenbaard is in Christus. 
 
Voor de bespreking: 
1. Hoe kun je met elkaar de indruk vermijden dat de kerk toch wel een hoge drempel heeft? 

Hoe open zijn onze armen in vergelijking met die van God (vgl. Jes. 65:2 en Luc. 15:20)? 
2. Petrus zegt, dat wij Gods beloften gekregen hebben om daardoor deel te hebben aan de 

goddelijke natuur. Wat zou hij daarmee bedoelen (2 Petr. 1:4)? 
 
 
Literatuur 
Over New Age is een wereld aan literatuur verschenen. Ik verwijs vooral naar: 
Prof.dr. J. Verkuyl, De New Age beweging. Kernbegrippen, beoordeling, uitdaging, Kampen, 
Kok, 1989. 
Elise G. van der Stouw, New Age, Barneveld, De Vuurbaak, 1993. 
Zie ook: H. Drost en J.W. Roosenbrand, Occultisme, Barneveld, De Vuurbaak, 1990. 

                                                 
11 In de tijd dat Christus voor ons leed, werd in Rome het eerste pantheon gebouwd, een tempel voor alle goden. 
Hij past daar niet bij, al is de opvolger van dit gebouw, het huidige Pantheon, later een christelijke kerk 
geworden. 
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