Dossier Celebrate Recovery
Door: P. en M. Slager
VOORAF
In Zijn Woord draagt de Heere Jezus ons op om erop toe te zien dat wij ons niet laten misleiden. Dat we
waakzaam moeten zijn en blijven. Dat we de geesten moeten beproeven en leringen en leraren moeten toetsen
op hun conditie en positie: gezond of vergiftigd; herder of wolf.
Dat is wat we hier willen doen met het programma Celebrate Recovery. Celebrate Recovery (CR) noemt zich een
Bijbels gefundeerd, Christus-gecentreerd herstelprogramma dat in veel kerken wordt aangeboden. Is CR wat ze
zegt te zijn? We hopen dat je dit samen met ons in gebed en onder leiding van Gods Heilige Geest wilt
onderzoeken. Het is goed om, voordat je dit dossier gaat lezen, eerst het dossier over Rick Warren te lezen,
zodat de onderwerpen die hier ter sprake komen, beter op hun plek zullen vallen.
INLEIDING
CR is opgezet in 1991 door John Baker en Rick Warren van de Saddleback Church in Californië. Het is de
bedoeling van CR dat mensen aan de hand van een twaalfstappen-programma, op basis van christelijke
principes geholpen worden om van hun verslavingen, verwondingen of verkeerde gewoonten te herstellen.
Inmiddels gebruiken wereldwijd vele kerken en ook gevangenissen het CR-programma. CR werkt door middel
van het onderwijzen van de stappen en principes, getuigenissen van herstelde mensen, een persoonlijke coach
en kleine groepen waarin mensen met een overeenkomend probleem samenkomen om hun situatie te delen en
de stappen doorlopen. Ter ondersteuning hiervan is het belangrijk dat je bij het nemen van de stappen bidt, je
gedachten vervolgens opschrijft en deelt met anderen.
Laten we eens kijken hoe Rick Warren CR aanbeveelt en presenteert:
“Wat wij nodig hebben is een Bijbels en evenwichtig programma dat mensen helpt om hun
verwondingen, verkeerde gewoonten en verslavingen te overwinnen. Celebrate Recovery is dat
programma [cursivering RW]. Doordat het is gebaseerd op de letterlijke woorden van Jezus, in plaats
van op psychologische theorie, is ons herstelprogramma uniek en effectiever om mensen te helpen
veranderen dan enig ander iets dat ik ooit heb gezien of waarvan ik ooit heb gehoord.”1
Deze woorden pretenderen nogal wat. Rick Warren zegt hier niet dat we onze Heer, Jezus Christus en Zijn
Heilige Geest nodig hebben om te veranderen, maar dat we CR nodig hebben om te veranderen. De waarachtige
verandering (bekering) van een christen wordt gewerkt door de Heilige Geest: door Hem alleen, sterven we aan
onszelf en overwinnen we de verlangens van onze oude natuur (ons vlees), zodat Jezus Christus groter wordt en
wij minder in ons leven. Rick Warren zegt dat het programma is gebaseerd op de letterlijke woorden van
Jezus, dat het programma uniek is, dat het effectiever dan wat dan ook, als het gaat om mensen veranderen.
Een door mensen ontworpen programma is echter niet in staat om mensen werkelijk van binnen uit te
veranderen, dat is en blijft het werk dat is voorbehouden aan Gods Heilige Geest. De Heilige Geest werkt de
wedergeboorte in het hart van een persoon op hetzelfde moment als wanneer Hij deze persoon het geloof
schenkt, waardoor deze persoon Jezus aanneemt als zijn Verlosser en Heer.2 Laten we eens kijken naar de
feiten: Is het statement dat Rick Warren hier maakt wel juist? Is CR werkelijk gebaseerd op de letterlijke woorden
van onze Heere Jezus? Is CR werkelijk uniek? Effectiever dan wat ook?
In het hier volgend onderzoek zullen we laten zien dat de stappen en principes van CR niet van Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van de levende God afkomstig zijn, maar ontdekt zijn via channeling, contact maken met
geesten, in dit geval geesten die zich voorstelden met de naam ‘Jezus Christus’. Occultisme dus. Tevens zal
blijken dat het programma niet uniek is, maar wereldwijd wordt gebruikt door allerlei religies, zoals boeddhisten
en hindoeïsten, islamieten, joden, new-agers en ja, ook christenen. Het programma draait zelfs voor zogenaamde
‘atheïsten’. Wat de effectiviteit betreft, zullen we zien dat mensen afhankelijk worden gemaakt van [de geest van]
het programma en de ‘trucjes’ in plaats van dat het werkelijk herstel of genezing brengt.
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Zie: http://www.celebraterecovery.com/?page_id=4#message (3e alinea van Pastor Rick’s message)
Zie o.a.: Mat. 11:25-27; 16:15-17; Joh. 1:12,13; 3:3-7; Ef. 2:4,5, 8,9; Fil.2:13; 2Kor. 3:5

ACHTERGROND CR
In hetzelfde artikel, in de alinea direct onder de alinea die we zojuist citeerden, verwijst Rick Warren naar de
Anonieme Alcoholisten (AA). De AA gebruikt al sinds 1935 een twaalfstappenprogramma om mensen hun
alcoholprobleem te helpen overwinnen. De seculiere AA was dus al veel eerder met een dergelijk programma
dan John Baker en Rick Warren van de Saddleback Church, in die zin is CR al niet meer uniek te noemen, maar
daarover later meer. Laten we beide stappenprogramma’s eens naast elkaar weergeven:3
Stap:
1.

Origineel AA Stappenprogramma
We admitted we were powerless over alcohol —
that our lives had become unmanageable.

2.

Came to believe that a Power greater than
ourselves could restore us to sanity.

3.

Made a decision to turn our will and our lives
over to the care of God as we understood Him.

4.

Made a searching and fearless moral inventory
of ourselves.

5.

Admitted to God, to ourselves, and to another
human being the exact nature of our wrongs.

6.

Were entirely ready to have God remove all
these defects of character.

7.

Humbly asked Him to remove our shortcomings.

8.

Made a list of all persons we had harmed, and
became willing to make amends to them all.

9.

Made direct amends to such people wherever
possible, except when to do so would injure
them or others.
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Origineel CR Stappenprogramma
We admitted we were powerless over our addictions
and compulsive behaviors. That our lives had
become unmanageable.
I know that nothing good lives in me, that is, in my
sinful nature. For I have the desire to do what is
good, but I cannot carry it out. (Romans 7:18)
Came to believe that a power greater than ourselves
could restore us to sanity.
For it is God who works in you to will and to act
according to his good purpose. (Philippians 2:13)
Made a decision to turn our will and our lives over to
the care of God.
Therefore, I urge you, brothers, in view of God's
mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy
and pleasing to God--this is your spiritual act of
worship. (Romans 12:1)
Made a searching and fearless moral inventory of
ourselves.
Let us examine our ways and test them, and let us
return to the LORD. (Lamentations 3:40)
Admitted to God, to ourselves, and to another human
being, the exact nature of our wrongs.
Therefore confess your sins to each other and pray
for each other so that you may be healed. (James
5:16a)
Were entirely ready to have God remove all these
defects of character.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift
you up. (James 4:10)
Humbly asked Him to remove all our shortcomings.
If we confess our sins, he is faithful and just and will
forgive us our sins and purify us from all
unrighteousness. (1 John 1:9)
Made a list of all persons we had harmed and
became willing to make amends to them all.
Do to others as you would have them do to you.
(Luke 6:31)
Made direct amends to such people whenever
possible, except when to do so would injure them or
others.
Therefore, if you are offering your gift at the altar and
there remember that your brother has something

We kiezen ervoor om de stappen in het Engels te vergelijken, zodat je de overeenkomsten goed ziet. De AA
stappen komen uit het boek Alcoholics Anonymous (2001), hoofdstuk 5, hier in PDF te lezen:
http://www.aa.org/bigbookonline/en_bigbook_chapt5.pdf en de CR stappen met Bijbelteksten komen van deze
CR-website: http://www.celebraterecovery.ca/12steps.htm

10.

11.

12.

against you, leave your gift there in front of the altar.
First go and be reconciled to your brother; then come
and offer your gift. (Matthew 5:23-24)
Continued to take personal inventory and when
Continued to take personal inventory and when we
we were wrong promptly admitted it.
were wrong, promptly admitted it.
So, if you think you are standing firm, be careful that
you don't fall! (1 Corinthians 10:12)
Sought through prayer and meditation to improve Sought through prayer and meditation to improve our
our conscious contact with God as we
conscious contact with God, praying only for
understood Him, praying only for knowledge of
knowledge of His will for us and power to carry that
His Will for us and the power to carry that out.
out.
Let the Word of Christ dwell in you richly. (Colossians
3:16a)
Having had a spiritual awakening4 as the result
Having had a spiritual experience as the result of
of these steps, we tried to carry this message to these steps, we tried to carry this message to others,
alcoholics, and to practice these principles in all
and practice these principles in all our affairs.
our affairs.
Brothers, if someone is caught in a sin, you who are
spiritual should restore him gently. But watch
yourself, or you also may be tempted. (Galatians 6:1)

We hoeven geen diepgaande vergelijkingen te trekken, want de overeenkomst in tekst is zonder meer duidelijk:
Er zijn wat Bijbelteksten bij het AA-programma gezocht, niet andersom; dat is zonneklaar, want AA bestaat al
sinds 1935. Dus: niet Jezus’ letterlijke woorden vormen de basis van het programma, maar de letterlijke woorden
van het AA-stappenplan. Verder is het alcoholprobleem van de AA bij CR breder getrokken naar allerlei
verslavingen en verkeerde gewoonten. En heet ‘God’ bij de AA “a Power (met hoofdletter P) greater than
ourselves”, dus een Macht/Kracht groter dan onszelf, bij CR wordt ook naar hem verwezen als zijnde een kracht
of macht (met kleine letter); niets meer dan dat.
Een macht of kracht kan echter van alles zijn dat zich als zodanig presenteert vanuit de hemelse
gewesten. Een macht of kracht groter dan onszelf, is een macht of kracht van buiten onszelf, maar niet per
definitie de HEERE God van de Bijbel: JHWH, de almachtige God, Die is en Die was en Die komen zal. Die door
Zijn eigen Zoon te offeren aan het kruis van Golgotha verlossing aanbracht voor zondaren; zondaren, die deze
genade niet verdienen vanwege hun opstand tegen God sinds de zondeval in het paradijs. In Wiens bloed wij door het geloof in Hem - vergeving, reiniging, rechtvaardiging en heiliging ontvangen, om zo door Zijn genade
kinderen van God genoemd te mogen worden. Dus wat God aangaat, doet de uitdrukking ‘een macht/kracht
groter dan onszelf’ Hem ernstig te kort in Zijn almacht, soevereiniteit, grootsheid, kracht, heiligheid, eer en alles
wat Hij van eeuwigheid af is.
Bij de AA mogen mensen zélf invullen hoe ze God zien (as we understood Him), bij een programma dat
zichzelf Christus-gecentreerd noemt, kan dat natuurlijk niet, vandaar dat we onszelf bij stap 3 moeten ‘overgeven
aan God’. Vanuit de CR werkboekjes wordt pas duidelijk dat het hier bij God ook om Jezus Christus gaat, maar
Zijn Naam komt in het twaalfstappenplan niet voor. De vraag die ons rijst is, welke Christus staat hier centraal?
De Heer Jezus Christus, onze God en Zaligmaker zoals Hij ons in de Bijbel geopenbaard is, of… een andere
Jezus.
Rick Warren en John Baker misleiden christenen en niet-christenen, als ze beweren dat de basis van dit
programma Jezus’ letterlijke woorden waren. De volgorde is immers andersom: de basis is seculier, een
herstelprogramma van de wereld waarbij iedereen vrij is om God in te vullen naar eigen concept, dus een
programma dat ‘gekerstend’ is door bij de stappen Bijbelteksten te zoeken. Heeft een mens de twaalf stappen
van CR nodig om verlost en gereinigd te worden van de kracht en de gevolgen van zonde en schuld, of voldoet
daarvoor het bloed van onze Heer Jezus Christus, dat Hij gaf tot een volkomen verzoening van alle zonden?
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Oorspronkelijk stond hier in de AA-versie ook experience, maar veel AA-leden klaagden erover dat ze geen
bijzondere, spirituele ervaringen meemaakten, waarna Bill Wilson de woorden van Stap 12 veranderde in het
vagere ‘having had a spiritual awakening’.

Laten we eens wat dieper in de materie duiken. Oftwel, laten we op zoek gaan naar de wortels van deze boom,
en laten we eens zien vanuit welke bron deze wortels hun levenssappen halen.
ACHTERGROND AA
Omdat dus al heel snel duidelijk is dat CR van AA afkomstig is, is het nuttig om iets meer te leren
over de stappen van de AA. Wie heeft ze eigenlijk bedacht? En hoe is deze persoon hierop
gekomen?
De AA is in 1935 opgericht door William (Bill) Wilson (New York) en Dr. Robert (Bob) Smith
(Akron, Ohio). Het herstel dat middels het programma bereikt moet zien te worden, wordt evenals bij CR gezien
als iets dat voor niets wordt ontvangen, dat onderhoud nodig heeft en dat moet worden doorgegeven aan
anderen. De AA (en ook CR) onderscheidt zich van andere psychologische hulpverlening door de spirituele kant
van het programma. Ten diepste is AA (en ook CR) zelfhulp. Je moet zelf aan de slag, wel met behulp van een
hogere macht, maar de stappen moeten door de deelnemers zelf worden gezet, willen ze verder komen in het
programma.
Oxford Group (Buchmanisme) | Morele Herbewapening | Initiatives of Change
Bill Wilson had zijn veelbelovende financiële carrière laten ruineren door zijn
drankmisbruik. Zijn drinkmaatje Ebby Thacher liet hem kennis maken met het idee
van spiritueel herstel. In December 1934, terwijl hij in het ziekenhuis lag om af te
kicken van de drank en stijf stond van een delirium tremens en hallucinogene drugs,
werd Bill Wilson door Thacher overgehaald tot het geloof in het Buchmanisme van de
Oxford Group als zijn enige hoop. Ebby Thacher introduceerde hem bij deze
discutabele “groep ‘christenen’ met een evangelie voor snobs”, opgericht door dr.
Frank Nathan Daniël Buchman.5 De Oxford Group was een religieuze cult met enkele
geloofsstatements, die volgens eigen zeggen los stonden van de theologie van de
christelijke kerk:
Alle mensen zijn zondaren; alle zondaren kunnen worden veranderd; belijdenis is een
voorwaarde om te veranderen; de veranderde persoon kan God rechtstreeks
naderen; wonderen zijn dan weer mogelijk; deze verandering moet ook anderen
veranderen.6
Het geheim hierachter was: God heeft de controle. En die controle van God werkt volgens Frank Buchman door
ons mensen heen. Mensen die door God aangestuurd worden, zullen zo zorgen voor een door God bestuurd
land. Degenen die dit tegenwerken zijn publieke vijanden. Wereldvrede zal alleen dán komen, als alle naties op
aarde deze goddelijke controle hebben bereikt. En iedereen (christen, boeddhist, hindoe, islamiet, jood, heiden)
kan Gods stem verstaan, volgens Buchman. We zijn allemaal één stukje van het groter geheel.7 Uiteindelijk gaat
het om wereldeenheid, supernationalisme, als fundament voor wereldvrede.8 Vrede in de wereld kan er alleen
zijn als er vrede is in de harten van mensen: een krachtige ervaring van Gods vrije geest is het antwoord op
plaatselijke tegenstand, economische depressie, rassenconflicten en internationale strijd.9
Omdat de Oxford Group zich niet theologisch wilde binden, was het eenvoudig voor mensen vanuit verschillende
religieuze achtergronden om samen te werken. Alle religieuze overtuigingen zouden de kracht bezitten om
mensen te veranderen. De groep was niet tégen de theologie van de christelijke kerk, maar wilde zich er ook niet
mee bezighouden: voor de veranderde mens is theologie tijdverspilling.10
De Oxford Group omschreef haar hoofddoel als: "A New World Order for Christ, the King.”11
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Meer over Buchman: http://www.frankbuchman.info.
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Ze probeerde een spiritueel leven te leiden ‘onder Gods gidsende leiding’, waarbij ze als doel had haar
boodschap uit te dragen zodat andere mensen ook weer ditzelfde zouden gaan doen. De Oxford Group zag
zichzelf meer als een religieus organisme, dan als een organisatie. Leden van de groep maakten dan ook deel uit
van kerken van allerlei denominaties. Bill Wilson en Bob Smith werden vurige volgelingen van Frank Buchman en
zijn Oxford Group.
Spiritisme, occulte leiding
Om de spirituele verandering te ondergaan, praktiseerde de Oxford Group vier principes, aan de hand van vier
spirituele sleutels, de vier absoluten, die de oorspronkelijke basis vormen onder de later uitgewerkte Twaalf
Stappen (van CR):12
SPIRITUELE VERANDERING
4 spirituele sleutels (absoluten):
4 spirituele principes:
1. Absolute eerlijkheid
1. Deel je zonden en verzoekingen met een ander die zijn leven op dezelfde wijze
2. Absolute zuiverheid/transparantie
aan God heeft gegeven.
3. Absolute onzelfzuchtigheid
2. Geef je leven – je verleden, heden en toekomst – over in Gods hand en regie.
4. Absolute liefde
3. Eerherstel voor een ieder die wij direct of indirect verkeerd hebben behandeld.
4. Luister naar Gods gids en draag zelf uit.
Van groot belang hierbij was geestelijke leiding die werd gezocht in ‘stille tijdmomenten’; ’s morgens vroeg, met
pen en papier bij de hand, in een ontspannen en inactieve houding en sfeer. Want, placht Buchman met een
Chinees spreekwoord te zeggen: 'Zelfs het sterkst geheugen is zwakker dan de bleekste inkt'. De groep las dan
spirituele literatuur of de Bijbel, nam een tijd van stilte in gebed en noteerde vervolgens wat er in het hoofd aan
gedachten opkwam via een innerlijke stem. Ze zocht ‘Gods instructies’ voor de nieuwe dag en probeerde uit te
vinden wat Gods visie op bepaalde zaken was, in het hoofd van degene die luisterde. De gedachten die men
doorkreeg werden met elkaar vergeleken en onderworpen aan de vier absolute standaarden: eerlijkheid,
zuiverheid, onbaatzuchtigheid en liefde.
Het gidsen, ‘Gods leiding’ zoeken, werd ook wel collectief gedaan in teams. Men nam dan tijd om te luisteren
naar de stilte, elk individueel notities makend van zijn of haar gevoelens en het opmerken van Gods aanwijzingen
in een bepaalde kwestie. Dit werd dan weer bij elkaar gecontroleerd om overeenstemming te vinden in de te
ondernemen actie. Op deze manier van stille tijd houden werd vanuit de kerken bezwaar aangetekend, het op
deze manier ‘inpluggen’ op de Heilige Geest wanneer je tegen een moeilijkheid aanloopt om zo God om raad te
vragen, werd als blasfemisch opgevat en haalt God naar beneden naar een menselijke karikatuur van de heilige,
almachtige, alomtegenwoordige God die Hij werkelijk is.13
Zo zou God aan Buchman op deze wijze eens hebben duidelijk gemaakt, dat filantroop John D. Rockefeller III
naar New York moest komen om daar te praten met Marija, koningin van Joegoslavië en prinses van
Roemenië.14 Of, dat God miljonair is, dus dat daarom Buchman’s volgelingen eerste klasse moeten reizen om zo
met mensen in contact te komen die belangrijker zijn dan het gewone volk. Wanneer een volgeling toch tweede
klas reisde, kon hij rekenen op een scherpe preek dat Buchman en de persoon in kwestie hiertoe door God
aangestuurd waren dus dat ze daar niet onderuit mochten gaan door tweede klasse te reizen.15 Sommigen uit de
Oxford Group waren erg banaal in hun beschrijvingen van het gidsen. De kok die zou koken voor een grote groep
Oxforters, vertelde aan verslaggevers dat het menu door God was gepland. Een trotse Engelsman tijdens
dezelfde bijeenkomst ‘kreeg van God door’ dat hij zijn nationale trots volledig moest opgeven en de Amerikaanse
vlag eer moest bewijzen.16
In het boek Gods Calling, ge-editeerd door Oxford Group lid A.J. Russell, is het verhaal te lezen van twee
anonieme vrouwen die geloofden dat ze naar God luisterden, terwijl ze passief boodschappen ontvingen en
12
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noteerden.17 Deze conditie en methode is gelijk aan die van spiritistische mediums, het stelt hen in staat
impressies op te vangen van boze geesten. Het is het pad dat keer op keer de afgrond heeft ingeleid, omdat men
het Bijbelse toetsen van de geesten verwaarloost, iets wat God altijd van ons vraagt te doen! De ziel die zichzelf
reduceert tot een onafhankelijke ‘automaat’, kan op elk moment door een demon gevangen worden in het occulte
web.18 Satan doet zich voor als een engel van het licht, terwijl hij zoekt wie hij kan verslinden…
Het noteren van gedachten (vanuit gebed) an sich is niet in strijd met Gods Woord, maar het is juist dat deze
gedachten specifiek gegenereerd zijn in een mentaal vacuum en getypeerd worden als goddelijke gidsende
leiding; wat maakt dat men openstaat voor alle suggesties van satan, wiens verlichting uiteindelijk leidt tot
vernietiging.19
De dagboekgeschriften die de leden van de Oxford Group op deze wijze verkregen, werden hun persoonlijke
heilige schriften, waardoor zij zich lieten leiden. Bill Wilson en Bob Smith leerden van de Oxford Group deze vorm
van passief geestelijk gidsen om zo ‘Gods leiding’ te zoeken.20
Naast het bidden en opschrijven van gedachten was een derde belangrijk aandachtspunt van de Oxford Group
het met elkaar delen.21 Het delen bracht niet alleen maar opluchting, maar men ontdekte dat het eerlijk delen van
persoonlijke zonden en de overwinning over die zonden anderen hielp om ook open te zijn over zichzelf. Delen
bouwt vertrouwen. Het delend getuigenis kon anderen helpen, zelfs als ze nog onveranderd waren, om hun
zonden te herkennen en te erkennen. Getuigen over eigen ervaringen bracht de kracht van God voort in het
gidsend sturen van iemands leven; zo bracht je dus de hoop dat een spiritueel veranderd leven kracht geeft om
de moeilijkheden van het leven aan te kunnen.22 Soms leek het er meer op dat de belijdenissen gedaan werden
om anderen te overtuigen deze zelfde route te volgen, dan dat ze vanuit een nederig en berouwvol schuldbesef
voortkwamen.23 Een vorm van publiek spiritueel naaktlopen, blootleggen van je ziel vanuit een psychisch
exbibitionisme.24
De Oxford Group werkte aan de hand van vijf C’s om het levensveranderende proces te ondergaan: Confidence
(vertrouwen), Confession (belijden), Conviction (overtuigen), Conversion (veranderen) en Continuance
(voortgang).25 Vertrouwen: de nieuwe, te veranderen persoon, moet jou vertrouwen en weten dat jij betrouwbaar
bent. Belijden: eerlijk zijn over de staat van iemands leven. Overtuigen: van zijn fouten en de noodzaak hiervan
vrij te komen. Veranderen: het proces moet uit eigen vrije wil van de persoon gebeuren, wanneer hij besluit zich
over te geven aan God. Voortgang: Jij draagt verantwoordelijkheid als levensveranderaar voor een ander,
wanneer je een nieuw persoon helpt om ‘die persoon te worden die God wil dat hij zal zijn’. De Oxford Group
geloofde dat alleen God iemand kan veranderen en het werk van levensveranderaar moet daarom ook gedaan
worden in afstemming op God.
Connecties met nazi’s
Frank Buchman interesseerde zich zeer in Duitsland en volgde de ontwikkelingen daar nauwgezet. Hij voelde
zich sterk met Duitsland verbonden.26 Moni von Crammon, een Duits lid van de Oxford Group, was door Heinrich
Himmler uitgenodigd op de Nürmberger Reichsparteitag, hét jaarlijks convent van de NSDAP tussen 1923-1938.
Von Crammon nodigde op haar beurt Frank Buchman uit en zo kwam het dat Frank Buchman met Heinrich
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Himmler tijdens een informele lunch zaken als religie en politiek besprak. Vanaf 1934 bezocht Buchman jaarlijks
deze Duitse nationaal socialistische conferentie. Himmler en Buchman raakten bevriend en in 1936 was
Buchman Himmlers speciale gast tijdens de Olympische Spelen in Berlijn. Himmler las veel over spiritisme,
astrologie, telepathie en hield zich bezig met necromantie; zo geloofde hij de reïncarnatie van de Saksische
koning Heinrich I te zijn en hield hij ieder jaar op 2 juli (sterfdatum Heinrich I) om middernacht ‘geheim overleg’
met deze koning.27 In het Britse Foreign Office ligt een verslag van de uitspraken van dr. Burckhart, een Nazikenner uit die tijd. Hij schrijft dat SS’er Heinrich Himmler samen met zijn vrouw deel uitmaakte van de Oxford
Group.28
Ernst Hanfstaengl, ookwel ‘Putzi’ geheten, was een zeer goede vriend van Frank Buchman en een van de eerste
leden van de Oxford Group. Hij kende de man mogelijk sinds de vroege jaren 1920, vanwege zijn werk met elitestudenten aan Harvard en andere universiteiten. Buchman bezocht met regelmaat de familie Hanfstaengl.
Iemand die ook al begin jaren ’20 bij de Hanfstaengls over de vloer kwam en die Buchman daar waarschijnlijk
dus ook ontmoet heeft, was niemand minder dan Adolf Hitler. Putzi Hanfstaengl noemde zichzelf Hitlers
allerbeste vriend.29
Over Adolf Hitler verklaarde Buchman dat deze de Oxford Group nog het meest behulpzaam was
geweest: hij liet de groep toe samen te komen wanneer ze maar wilden. In een interview in 1936 verklaarde
Buchman tegenover de New York World Telegram dat hij “de hemel dankte voor Adof Hitler, de man die een
krachtige frontlinie bouwde tegenover ‘de anti-christ van het communisme’.” Enkele citaten:30
- “Through such a man [Hitler] God could control a nation overnight and solve every last, bewildering problem.”
- “The world needs the dictatorship of the living spirit of God. I like to put it this way. God is a perpetual
broadcasting station and all you need to do is tune in. What we need is a supernatural network of live wires
across the world to every last man, in every last place, in every last situation... "
- “The world won't listen to God but God has a plan for every person, for every nation.”
- “Human problems aren't economic. They're moral and they can't be solved by immoral measures. They could be
solved within a God-controlled democracy, or perhaps I should say a theocracy, and they could be solved through
a God-controlled Fascist dictatorship.”
In 1938, na de inlijving van Oostenrijk door Hitler-Duitsland en de Nurenberger Reichsparteitag stuurden
Buchman en de zijnen een aanvraag en uitnodiging naar Adolf Hitler om hem te proberen te veranderen volgens
de Oxfordmethode. De aanvraag werd afgewezen. Buchman geloofde sterk erin dat als er ‘verandering’
geïnduceerd zou zijn in Hitler, dat er dan een door God bestuurd fascistisch dictatorschap zou kunnen ontstaan.31
De vraag wat er zou gebeuren wanneer jonge mensen, zoals de Hitlerjugend, die zelfs bereid waren hun
leven te offeren voor hun natie, dit leven voor God wilden inzetten, fascineerde Buchman.32 Hij zag de militaire
herbewapening in Nazi-Duitsland en toen hij in 1938 een tijd van rust nam in het Zwarte Woud, kreeg hij een
gedachte door, die hem inspireerde: 'De volgende grote beweging in de wereld zal er een zijn van morele en
geestelijke herbewapening.’33 Aldus veranderde Buchman de naam van de Oxford Group in Moral Re-Armament,
Morele Herbewapening, mede omdat de groep steeds meer veranderde van een religieuze naar een politieke
groepering om landen dichter bij eenheid te brengen. Buchman zag de idealistische fascistische filosofie als
mogelijkheid om de wereld te verbeteren.34
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Er is nog veel meer informatie te geven over de connecties van de Oxford Group met de wereldpolitiek, al voert
het te ver om in dit artikel dieper daarop in te gaan. We noemen nog de sterke belangstelling van Harry Truman
(in zijn tijd als senator) voor Buchman en diens groepering, voordat Truman in 1944 als kandidaat voor het vicepresidentsschap van de VS door journalist Georges Seldes werd gewaarschuwd voor de anti-semitische en
autoritaire voorkeuren van de groep. Daarna distantieerde Truman zich ervan en gaf hij aan nooit geïnteresseerd
te zijn geweest in de Oxford Group en dat hij Buchman nooit had ontmoet; hoewel is vastgelegd dat hij in het
verleden heeft gesproken op Oxford Group-bijeenkomsten en dat Buchman op uitnodiging van senator Truman
plaatsnam op de galerij bij een Senaatsvergadering. Later als president verwelkomde Truman Buchman tijdens
een conferentie van de Verenigde Naties.35
Caux
Na de Tweede Wereldoorlog zette de Oxford Group (toen dus: Moral Re-Armament (MRA) geheten) zich weer
volop in voor hun grote doel: het vestigen van wereldvrede volgens een Nieuwe Wereldorde. In 1946 kocht ze het
Caux-Palace Hotel een prachtig gerestaureerd conferentiecomplex in het kleine dorpje Caux in Zwitserland. De
MRA werd van daaruit het internationale centrum voor verzoening. Zo bracht
Buchman de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister
van buitenlandse zaken Robert Schuman verbazingwekkend snel tot
verzoening met elkaar. Deze Frans- Duitse samenwerking is tot op heden van
kracht.36 In 1956 stuurde Koning Mohammed V van Marokko het volgend
bericht naar Buchman: “I thank you for all you have done for Morocco in the
course of these last testing years. Moral Re-Armament must become for us
Muslims as much an incentive as it is for you Christians and for all nations.”37
Het werk van de Morele Herbewapening breidde zich uit over de wereld, in het bijzonder in Afrika en Azië heeft
deze groep veel werk verzet naar onafhankelijkheid. De voormalige Oxford Group heeft onbekende, zeer
welgestelde geldschieters en werkt volgens Buchman’s principe: van bovenaf (de leiders) naar beneden, in plaats
van dat ze zichzelf opwerkt.38 De naam van de Oxford Group is in 2001 veranderd in Initiatives of Change
(International). Hindu-professor Rajmohan Gandhi, kleinzoon van Mahatma Ghandi is sinds 1 januari 2009
president van deze groep, die nog altijd streeft naar een Nieuwe Wereldorde met een samenvoegend karakter tot
eenheid op het gebied van religie, cultuur, nationaliteit en achtergrond.
Het Initiatives of Change (IofC) heeft nog steeds haar ontmoetingplaats voor wereldwijde congressen in het
Zwitserse Caux, in het conferentiecomplex dat in 1946 is aangekocht. Ze heeft de raadgevende status bij de
economisch en sociale raad van de Verenigde Naties en de deelnemende status bij de Raad van Europa.39
Interessant om te weten, is dat vanuit datzelfde kleine dorpje Caux de occulte organisatie-uitgeverij Lucis Trust of
Lucis Publishing werkzaam is, o.a. met haar website Net News - Food for your heart, een site die de duivelse
filosofieën verspreid van o.a. Alice Bailey.40 Lucis Trust is de verkorte naam van Lucifers Trust, de naam die deze
occultiste, spiritiste, theosofiste gaf aan haar organisatie. Bailey liet zich sterk inspireren door Mme. Helena
Blavatsky, een bekende sataniste. Alice Bailey’s visie op een samenleving in eenheid behelst één wereldwijde
‘geest van religie’ die verschilde van de traditionele vormen en die het New-Age-concept van het tijdperk van
Aquarius toepaste.
Dat beide groeperingen zich in Caux hebben gevestigd, is geen toeval. Het occulte Lucis Trust werkt samen,
en/of is verbonden met het voormalige Oxford Group IofC-conferentiecentrum in Caux. Dit blijkt uit het aantal met
elkaar overeenstemmende cursussen dat aangeboden wordt door organisaties die zich inzetten voor
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wereldeenheid, wereldvrede en eenheid in religie.41 Zo heeft onder andere de Dalai Lama en Kardinaal Franz
Koenig, voormalig Aartsbisschop van Wenen, deelgenomen aan de Caux Ronde Tafelgeprekken. De afgelopen
jaren waren er verschillende programma’s en cursussen te volgen, zowel voor kinderen als voor volwassenen,
die samen toewerken naar een wereldwijde vrede en eenheid. Op 18 juli 2009 opende prins El Hassan bin Talal,
van Jordanië het tweede Caux Forum for Human Security. Het logo van het IofC bestaat uit een groene krul, een
soort 6, die middels een gestapeld effect driemaal achter elkaar is weergegeven, waardoor er staat: 666.42
De grondlegger van het IofC, dr. Frank Buchman, hebben we al ter sprake gebracht als stuwende kracht achter
deze organisatie. Frank Buchman maakte in 1908 een bijzondere, spirituele ervaring mee toen hij luisterde naar
een preek tijdens de Keswick Convention. Deze ervaring bracht hem ertoe enkele jaren later de Oxford Group op
te richten en het bevatte alle elementen die bekend zouden komen te staan als de Twaalf Stappen. In de periode
van 1909-1915 begon Buchman bij de YMCA de alreeds besproken ‘stille tijd momenten’ te ontwikkelen. In 1915
bezocht hij India met de YMCA, zo ontmoette hij voor het eerst Mahatma Gandhi, die hij later nog vele malen zou
bezoeken. Tevens werd hij daar vrienden met Rabindranath Tagore, een beroemde Indiaase schrijver en sociaal
hervormer, die streefde naar een bewuste, harmonische verbinding tussen de Westerse en Oosterse filosofieën,
religies en culturen. Na zijn werkzaamheden bij de YMCA ging Buchman parttime aan de slag aan het Hartford
Theological Seminary. Hier begon hij een groepje mannen om zich heen te verzamelen dat hem kon
ondersteunen om China te kerstenen volgens Buchmanmethode. Buchman raakte bevriend met Hsu Ch’ien (Xu
Qian, de vice-minister van justitie en de latere premier van China) en leerde zo Sun Yat-sen (Sun
Zhongshan/Sun Yixian) kennen, de grondlegger van de Drie Volksbeginselen: nationalisme, socialisme en
democratie. In China ontmoette Buchman ook Samuel Shoemaker, die een van zijn grootste volgelingen werd en
die grote invloed uitoefende op de ontwikkeling van het programma Anonieme Alcoholisten.
Buchman streefde naar een Nieuwe Wereldorde waarin een wereldwijde spirituele ontwaking zou plaatsvinden.
Hij schreef hierover in zijn boek Remaking the World,43 daarin etaleerde Buchman de macht van de Nieuwe
Wereldorde op basis van de driepootkruk van regering, zakenwereld en religies. Deze drie samen vormen
volgens hem de hoop voor de wereldvrede.44
De voormalige Oxford Group ziet zichzelf als het spirituele voorbeeld (thuis) voor de wereld.45 Zij willen een
wereldwijd netwerk zijn van mannen en vrouwen die zelf veranderd zijn en op deze wijze de wereld willen
veranderen naar een wereld van vrede en eenheid. Je kent vast de bekende (New Age) slogan wel: ‘een betere
wereld begint bij jezelf’. Dit is een Buchmanistische gedachte die de groep als volgt publiceerde:
“Om met jezelf te beginnen, moet je beoordelen hoe je zelf op dit moment leeft volgens de absolute
morele standaarden [van de Oxford Group]: eerlijkheid, zuiverheid, onbaatzuchtigheid en liefde. Voor
christenen staan deze in de Bergrede, maar zij worden evengoed gevonden in andere belangrijke
religies.”46
De strevers naar een Nieuwe Wereldorde lijken verzot te zijn op de Bergrede van de Heere Jezus Christus en
misbruiken Zijn Woord voor hun eigen doeleinden. Telkens weer komen we Jezus’ woorden tegen op plaatsen
waar je ze niet zou verwachten, geheel geïnterpreteerd naar eigen inzicht, in een context die niet de Zijne is.
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Uit de Oxford Group (IofC) zijn vele groeperingen voortgekomen die wereldvrede willen bereiken door middel van
verlichting. De New Group of World Servers (NGWS) bijvoorbeeld.47 Dit is een occulte groepering van individuen
die zichzelf spiritueel geopend zien, of meer verlicht dan de doorsnee mens. Tot bekende leden van deze groep
behoren bijvoorbeeld Nelson Mandela, Bono (U2), Jimmy en Rosalyn Carter. De groepering is niet zozeer een
georganiseerde groep, maar ze bestaat uit mensen die een spiritueel pad volgen in de lijn met de werken van
occultiste Alice Bailey, waarbij ze vaak esoterische groepjes vormen voor meditatie en erediensten. Er zijn veel
mensen die niet bewust deel uitmaken van deze groepering, terwijl ze wel werken in de werkgebieden van deze
groep om de vooruitgang en gezondheid te bevorderen, alsmede de verlichting en opwekking van de mensheid
te bewerkstelligen. Een World Server (werelddiennaar) is ‘iemand die zijn hoofd simpelweg gebruikt als
gereedschap en werkt vanuit zijn ziel, zodat energie door hem heenvloeit en hij de wereld dient’. Leden van de
NGWS herkennen elkaar over het algemeen in het op gelijk niveau werken aan een ‘groter goed’, of ze nou
overtuigd deel uit maken van de NGWS, of zichzelf niet als lid beschouwen. Ze kunnen werkzaam zijn op allerlei
terreinen, waaronder de (medische) wetenschap, het onderwijs, kunst en cultuur, popartiesten, zakenmensen,
bankdirecteuren, religieuze leiders, politieke figuren, etc. Zij zijn de mensen die van hun idealen en overtuigingen
hun dagelijkse wandel hebben gemaakt; zij leven hun spirituele pad. Leden van de groep die zichzelf ook
werkelijk als leden zien - de fanatieke volgelingen van Alice Bailey - komen regelmatig samen als groep voor
cirkelmeditatie tijdens volle maan.48 Dan reciteren deze meditatiegroepjes de gebedsmantra Great Invocation49
en proberen zij een energetisch kanaal te zijn voor de ‘kosmische verlichte meesters van de Oude Wijsheid’
(oftewel: zij roepen demonen op en nodigen ze uit in hun lichamen). De ‘verlichte meesters’ (demonen) moeten
de deelnemers ‘Gods plan’ (ook wel: het Plan van de Meesters) uitleggen en ontvouwen: de opkomst van het
verlichte wereldrijk van de New Age (het Aquarius-tijdperk). In het Great Invocation-gebed wordt ‘de christus’
opgeroepen terug te komen naar de aarde en proclameert men het handelen van de mensheid volgens het plan
van ‘God’ door de verlichting van hun gedachten.
Sinds 11 september 2001 heeft de Great Invocation een enorme opmars gemaakt en wordt het wereldwijd
dagelijks uitgesproken via radio en tv-stations, om zo wereldvrede te mediteren. De aanroeping van de
‘kosmische christus’ in dit occulte gebed, is onderdeel van de missie om een Nieuwe Wereldorde tot stand te
laten komen.
Voorlopig even voldoende over de Oxford Group, al zal deze groepering en haar praktijken wel ter sprake blijven
komen, aangezien het gedachtegoed van de AA niets minder is dan een uitwerking van het Buchmanisme. De
mensen en invloeden die Bill Wilson en Bob Smith bij de Oxford Group ontmoetten, hebben hen geïnspireerd tot
de vorming van de AA
Ontwikkeling Twaalf Stappen
Wilson en Smith waren (samen met Clarence Snyder, die ook meewerkte aan de oprichting van de AA) fanatieke
aanhangers van Oxford Group-leider Frank Buchman. De Oxford Group vroeg Bill Wilson echter samen met zijn
haveloze alcoholisten te vertrekken, omdat hij meer tijd doorbracht met alcholisten dan dat hij tijd besteedde aan
het luisteren naar de voorschriften van Buchman. Omdat de drie mannen nog steeds heilig geloofden in de
leerstellingen van het Buchmanisme, scheidden ze zich af tot een onafhankelijke religieuze groep, met dezelfde
geloofsstellingen als daarvoor. In feite bleven ze ook gewoon dezelfde groep, ze splitsten zich slechts en namen
de alcoholistentak van de Oxford Group over, met de naam The Alcoholic Squadron of The Oxford Group.50
De vier Spirituele Principes van de Oxford Group waren inmiddels uitgebreid naar zes principes. Het vijfde
principe bestond daaruit, dat op deze manier andere mensen gerecruteerd dienden te worden tot de cult van de
Oxford Group voor ‘spiritueel herstel’. Bill Wilson nam deze zes principes in eerste instantie volledig over van de
Oxford Group. Bij het schrijven van het eerste Big Book, de anonieme alcoholistenbijbel, paste Wilson deze
principes aan qua volgorde:
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Oxford Group
1. Erken dat je persoonlijk verslagen bent (je bent overwonnen
door je zonden)
2. Maak een balans van persoonlijke inventaris (lijst met
zonden)
3. Belijd je zonden aan iemand anders
4. Maak het goed met degenen die je hebt kwaad gedaan
5. Help anderen onbaatzuchtig
6. Bid God om gidsende leiding en de kracht om deze punten in
praktijk te brengen.

AA
1. Volledige verslagenheid
2. Afhankelijkheid en leiding van een Hogere Macht
3. Morele inventaris opmaken
4. Schuldbelijdenis
5. Goedmaken
6. Blijf doorgaan met werken, samen met andere
alcoholisten

Wilson en Smith praktiseerden naast het passieve gidsen dat ze geleerd hadden bij de Oxford Group, ook nog
andere occulte oefeningen. Zo waren ze vanaf 1935 diep betrokken in het contact zoeken en spreken met
overledenen.51 Wat betekent dat ze met demonen spraken; Gods Woord leert ons immers dat de doden niets
weten en niet meer deelnemen op aarde.52 Dit is necromantie, wat de Bijbel ten strengste verbied.53 In diezelfde
periode beoefende Wilson een spiritistische channelingpraktijk; hij combineerde de technieken van de Oxford
Group met die van het channelen.
Dit proces gebruikte hij ook om de Twaalf Stappen op papier te zetten. Voor hij begon met schrijven, vroeg hij om
leiding, waarbij hij zichzelf ontspande en ‘leeg maakte’. De woorden begonnen dan te stromen met een
verbazingwekkende snelheid.54 Zijn vrouw Lois schreef over het schrijfproces van de Twaalf Stappen:
“Tegen deze tijd was Bill klaar om het vijfde hoofdstuk te beginnen, ‘Hoe het werkt’. Hij voelde zich niet
zo lekker, maar het schrijven moest doorgaan, dus hij nam een schrijfblok en een potlood mee naar bed.
Hoe kon hij dit programma tot leven brengen, zodat zij die nog veraf stonden, het boek zouden lezen,
het op zichzelf zouden toepassen en mogelijk beter zouden worden? Hij moest erg expliciet zijn. De zes
principes van de Oxford Group die de Fellowship tot nog toe gebruikte, waren niet uitgesproken genoeg.
Hij moest hun implicaties verbreden en verdiepen. Hij ontspande zich en vroeg toen om leiding. Toen hij
het eerste schrijfsel beeindigd had en las wat hij had opgeschreven, was hij erg tevreden. Twaalf
Principes hadden zich ontwikkeld: de Twaalf Stappen.”55
“Waar vonden de vroege AA’ers het materiaal voor de overige tien Stappen? Waar leerden wij over het
opmaken van een morele inventaris? Over het goedmaken van het kwaad dat we hadden aangericht?
Over het aan God overgeven van onze wil en onze levens? Waar leerden wij over meditatie en bidden
en de rest die daarbij komt kijken? De spirituele inhoud van onze overige tien Stappen kwam
rechtstreeks van Dr. Bob’s en mijn eigen vroegere deelname aan de Oxford Group, zoals ze toen geleid
werden in Amerika door de Episcopale rector, Dr. Samuel Shoemaker.”56
Voor Bill Wilson was het gebruikelijk om zijn geest leeg te maken en dan om gidsende leiding te vragen, daarbij
stelde hij zich open voor de geestelijke wereld. Voor hem behoorden daarbij ook allerlei zogenaamde ‘vertrokken
geesten’ (overledenen, dus: demonen) Wilson noemt geen specifieke namen van entiteiten in relatie met het
schrijven van de Twaalf Stappen, behalve die van de ‘geest van een overleden bisschop’; deze occulte macht
zou hem hebben geholpen bij het schrijven van het boek de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities, waarbij de
macht Wilson commentaar gaf op hoe de twaalf stappen en twaalf tradities begrepen, geïnterpreteerd en
gepraktiseerd moesten worden.
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Toen Wilson essays schreef over elk van de twaalf stappen, stuurde hij er ook enkele naar de jezuietenpriester
Ed Dowling, van wie hij vaak advies vroeg, om het werk door hem te laten evalueren. In een daarbij begeleidende
brief van 17 juli 1952 schreef Wilson: “Maar ik heb goede hulp – daarvan ben ik zeker. Zowel hier aan deze, als
aan gene zijde.”57 Vervolgens legde hij uit dat een geest van ‘gene zijde’ die hem hielp, zichzelf Bonifatius noemt.
Wilson zei:
“Op een dag kwam er eentje opdagen die zichzelf Bonifatius noemde. Hij zei dat hij een Benedictijnse
missionaris was en Engelsman. Hij was een man geweest van studie, hij wist veel van missionair werk
en erg veel over structuren. Ik denk dat hij deze dingen zelf bescheidener vertelde, maar dit was wel de
essentie ervan. Ik had nog nooit van deze man gehoord en heb hem nagetrokken in de Encyclopedie.
Als deze persoon is wie hij zegt dat hij is – en natuurlijk is daarvan geen zekerheid om dit te kunnen
weten – zou dit dan een legaal contact zijn in uw boek?”58
De reactie van Dowling op 24 juli 1952 luidde:
“Bonifatius, dat klinkt als de Apostel van Duitsland. Ik heb steeds het gevoel, net als Macbeth, dat deze
individuen ons de waarheid vertellen in de kleine zaken en dat ze ons voor de gek houden in de grotere.
Ik veronderstel dat dat mijn luie orthodoxie is.”59
Toen de Twaalf Stappen via het gidsend gebed en channelling duidelijk geworden waren, zagen ze er als volgt
uit:
1. [We] Admitted we were powerless over alcohol — that our lives had become unmanageable.
2. Came to believe that God could restore us to sanity.
3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care and direction of God.
4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.
6. Were entirely willing that God remove all these defects of character.
7. Humbly, on our knees, asked Him to remove our shortcomings — holding nothing back.
8. Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make complete amends to them all.
9. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.
10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it.
11. Sought through prayer and meditation to improve our contact with God, praying only for knowledge of His
will for us and the power to carry that out.
12. Having a spiritual experience, as the result of this course of action, we tried to carry this message to
others, especially alcoholics, and to practice these principles in all our affairs.
Zodra Wilson deze stappen presenteerde aan de eerste AA’ers waren ze het op een aantal punten niet met hem
eens en moest hij compromissen sluiten, want men was bang dat het programma zo te weinig mensen zou
aantrekken. Stap 2 moest veranderen in ‘a Power greater than ourselves’, en aan Stap 3 en 11, waar de naam
‘God’ in voor kwam, moest de zin ‘as we understoot Him’ worden geplaatst. Het ‘on our knees’ van Stap 7 werd
geschrapt.
Ingaand op de term ‘a Power greater than ourselves’, of ‘Higher Power’, deze uitdrukking komt uit het
spiritualisme en kan verwijzen naar zowel mannelijk als vrouwelijke concepten, als ze maar groter zijn dan wij en
het beeld dragen van ‘zorgend en liefdevol’. De uitdrukking ‘Higher Power’ wordt ook gebruikt door de
vrijmetselaars. Ook bij deze occulte groep is het noodzakelijk om in een hogere macht te geloven als je verder
ingewijd wilt worden.60
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Volgens Samuel Shoemaker – de leider van de Oxford Group in de Verenigde Staten van wie Bill Wilson getuigt
dat hij van invloed is geweest op de tot stand koming van de stappen van de AA – is “de ware betekenis van het
geloof zelfovergave aan God.” Hij omschreef dit verder als:
“Geef je over aan datgene wat jij van Hem weet, of waarvan jij gelooft dat het de waarheid is over Hem.
Geef je over aan Hem - indien nodig in totale onwetendheid van Hem. Het is veel belangrijker dat jij Hem
aanraakt, dan dat jij Hem kent of begrijpt. Geef jezelf in Zijn handen. Wie of wat Hij ook is, zoals William
James zegt, Hij is ‘idealer’ dan wij zijn. Maak de sprong. Geef jezelf aan Hem.”61
Hoewel Shoemaker ‘hem’ schrijft met hoofdletter H, kan deze ‘Hem’ slaan op elke god die de mens naar zijn
eigen beeld gemaakt heeft. In de Oxford Group alsmede ook bij de AA, staat het geloof in krachtige en bijzondere
ervaringen veruit boven de Waarheid van God.62 De Oxford Group en de grondleggers van de AA geloofden dat
mensen tot God zouden komen door Hem te ervaren, te beleven in de overgave die zij zouden maken, en door
het volgen van een aantal morele principes. Sam Shoemaker zei hierover: “Het nieuwe leven begint met uiterste
toewijding van het zelf aan de wil van God. Ieder van ons kan dit doen en moet dit ook doen.”63
De boodschap van het jezelf ‘overgeven’ aan een god/hogere macht, bouwend op je eigen ervaring en het beeld
dat je zelf van hem gecreëerd hebt, zonder de verkondiging van het waarachtige, eeuwige evangelie van Jezus
Christus, is niet christelijk. Het lijkt misschien christelijk, vanwege de gebruikte terminologie, het behoort echter
tot de misleiding waarvoor de Heere Jezus al waarschuwde.64 Je overgeven aan een andere god dan de enige
waarachtige Schepper van hemel en aarde, is vanuit de Bijbel beschouwd hetzelfde als afgodendienst. De
Oxford Group (IofC) en de AA staan open voor alle religies en goden, omdat de leden zelf hun god mogen
vormgeven. De AA is ten diepste niets anders dan een valse religie, in plaats van een herstelprogramma voor
alcoholisten.
Geheel in lijn met de leringen van het Buchmanisme, werd de eerste AA’ers ook opgedragen om een lijst te
maken van ‘alles wat ze wisten van zichzelf’ om dat over te geven aan ‘alles wat zij begrepen van God’ en zij
moesten daarna om Zijn hulp vragen om die dingen te veranderen, die buiten hun eigen kracht tot verandering
lagen. Hierbij is het echter volkomen onduidelijk welke god iemand kiest, aangezien bij de AA een ieder vrij is om
een god te kiezen en de godheid in het programma ongedefinieerd blijft.
Uiteindelijk werden de Twaalf Stappen in 1939 gedrukt zoals we ze op pagina 2 van dit dossier hebben
weergegeven; sindsdien zijn ze niet meer gewijzigd, behalve dat (voor de tweede druk van het Big Book) in Stap
12 ‘experience’ naar ‘awakening’, werd veranderd, omdat deelnemers klaagden geen spirituele ervaringen te
hebben doorgemaakt. We zien dat CR deze zelfde stappen gebruikt, ontstaan vanuit spiritisme en vanuit
leerstellingen van een fascistische, religieuze cult die streeft naar één wereldorde waarin ook alle religies samen
opgaan.
Fascinatie voor het occulte
Pass It On, de officiële biografie van Bill Wilson beschrijft dat Bill’s hardnekkige fascinatie en volhardende
betrokkenheid lag bij paranormale verschijnselen. Hij ontving in de loop van de jaren verschillende berichten van
geesten. Hij geloofde sterk in helderziendheid en andere manifestaties van heldergevoeligheid, als ook in zijn
eigen paranormale mogelijkheden.65 Dit was niet louter vrijetijdsverdrijf, maar een grote passie die direct
gerelateerd is aan de AA.66 Wilson was zozeer met deze zaken bezig, dat hij de termen spiritisme en
spiritualisme met elkaar verwarde. De manier waarop Wilson berichten ontving die hij niet zelf had gemaakt, was
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overduidelijk channeling. De opnamen van deze sessies, de ‘Spook Files’ genoemd, zijn gesloten voor publiek
onderzoek.67
Lois Wilson noemt enkele ervaringen van haar man, die normaal gesproken zijn zaterdag als geplande dag
besteedde aan paranormale praktijken. “Bill ging gewoonlijk liggen op de bank. Hij zou dan deze ‘dingen
doorkrijgen’. Hij bleef dit zo’n beetje iedere week doen. Elke keer kwamen er dan bepaalde ‘mensen binnen’.
Soms waren het nieuwen en zij droegen dan een verhaal voor.”68 Wilson had dus minstens wekelijks contact met
boze machten via channeling.
Mathew Rafael, zelf AA’er, schrijft dat Wilson vanaf het vroegste begin van AA verstrikt zat in het spiritisme.
“Wilson zelf bleek een ‘ingewijde’ te zijn, dat is: ‘begaafd’ in de mediamieke betekenis; en hij diende als
een medium voor een verschillend aantal ‘heerschappijen’, waarvan sommige herhaaldelijk
terugkwamen. ‘Heerschappijen’, in het jargon van het spiritualisme, zijn de lichaamloze entiteiten die de
persoonlijkheid van het medium’s lijken over te nemen en letterlijk door hem of (meer gebruikelijk) haar
te spreken. Soms beantwoordt een heerschappij vragen; soms ook lijkt er een geest te verschijnen.”69
De machten kwamen ook wanneer Wilson ze niet specifiek uitnodigde, zo schreef Wilson aan zijn adviseur, de
jezuiet Ed Dowling: “Zonder dat ik het uitnodig, word ik soms toch overvallen door zo eentje als ik eerder
beschreven heb in het geval van de vermeende Bonifatius.”70
Henriëtte Seiberling, de dame die Bob Smith en Bill Wilson met elkaar liet kennismaken in 1935, schreef over
Willsons goddeloze praktijken:
“Hij ziet allerlei dingen voor zich [helderziendheid]. Zijn hand ‘schrijft’ [automatisch schrift] de dictaten
van een katholieke priester, wiens naam ik vergeten ben, uit de periode van 1600. Die kwam uit
Barcelona, Spanje – bovendien vertelde hij aan Horace Crystal dat hij het werk voltooide dat Christus
niet had afgemaakt en volgens Horace zei hij dat hij de reïncarnatie van Christus was. Misschien dat hij
in de war was over wiens reïncarnatie hij was. Het leek meer op het werk van de duivel, maar ik kan mij
vergissen. Ik weet niet wat er gaande is in het hoofd van die arme misleide collega.”71
Niet alleen Bill Wilson hield zich bezig met het bovennatuurlijke, ook zijn compagnon, Bob Smith was diep
betrokken met het occulte. Bob en Anne Smith bezochten samen met Wilson seances en andere spirituele
evenementen in de periode dat zij ook deel uitmaakten van de Oxford Group. “Bob begon elke morgen met
meditatie, gebed en 20 minuten Bijbelstudie. Net zoals Bill, geloofde Bob in paranormaal bestaan en de twee
mannen brachten veel tijd door met ‘spoken’, het uitnodigen van de geesten van de dood.”72 Bob Smith was
vrijmetselaar. Hoewel hij in 1934 geschorst was wegens overmatig alcoholgebruik, werd hij na enkele jaren
nuchter te zijn geweest, weer toegelaten tot de loge.73
Dr. Bob Smith was enthousiast over het boek ‘The Sermon of the Mount’, van Emmet Fox. Een boek dat onder
andere de zondeval ontkent, dat stelt dat Adam en Eva en de hof van Eden nooit hebben bestaan, dat de
godheid van Jezus Christus ontkent, alsook dat Hij over het water liep; het erkent Hem niet als dé Heer en
Verlosser en het stelt de Bijbel gelijk aan de Koran. Dit boek werd gebruikt als hét leerboek bij de AA
bijeenkomsten voordat het Big Book geschreven was.
Emmet Fox leerde geheel in lijn met de huidige New Age en Nieuwe Spiritualiteit: “In de Bijbel is de term
‘christus’ niet volkomen gelijkwaardig aan het individu Jezus. Het is een technische term die beknopt omschreven
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kan worden als de Absolute Spirituele Waarheid over alles.”74 Fox was een aanhanger van de New Thoughtreligie. Deze esoterische religie leert dat onze gedachten onze werkelijkheid bepalen en dat wij kunnen ‘aftappen’
van dezelfde goddelijke kracht als die de mens Jezus aanwendde. New Thougters groetten elkaar bijvoorbeeld
met: ‘De christus in mij groet de christus in jou.’ Zij zagen de ‘term’ Christus niet als de van God gegeven Naam
die exclusief hoort bij de Heere Jezus, maar als een titel die mensen kunnen verwerven door Jezus’ voorbeeld
na te doen. New Thoughters moesten als zij christelijke kerken bezochten of christelijke boeken of de Bijbel
lazen, dat wat ze hoorden of lazen filteren, om te allen tijde loyaal blijven aan hun christus-bewustzijn, de
inwonende christus,75 die niet de waarachtige Jezus Christus is zoals wij die vanuit Gods Woord leren kennen.
De duivel kan zich voordoen als een engel van het licht en leiding geven aan bidders die op een onbijbelse en/of
occulte manier Gods leiding zoeken. Wat dan gezegd of doorgegeven wordt kan heel waar, echt en goed klinken,
het ligt vaak ook dicht bij de waarheid, of het bevat elementen van waarheid. Een waakzame christen vermijdt
deze vorm van gebed en leiding in zijn leven, omdat het duistere methoden zijn en wat eruit voortkomt is occult.
Van Bill Wilson en Bob Smith wordt vaak gezegd dat zij christenen waren en dat de wortels van AA (en de Oxford
Group) christelijk zijn. Dit is niet waar, zoals we al voor een groot deel hebben kunnen zien. Van Bill Wilson en
Bob Smith bestaat geen enkel document waaruit blijkt dat zij Jezus Christus als hun Verlosser en Heer beleden,
of dat ze geloofden dat Hij de enige Weg, Waarheid en het Leven is en dat niemand tot de Vader kan komen dan
door Hem. Ook is er geen materiaal dat getuigt dat zij geloofden dat een mens uit genade zalig wordt, door het
volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Wél is er veel materiaal beschikbaar dat laat zien
dat deze mannen (en de Oxford Group) zich bezig hielden met het occulte.
Zowel de AA als de voormalige Oxford Group (IofC) staan christenen toe deel te nemen aan hun religieuze
programma, zolang zij echter maar niet spreken en getuigen van Jezus Christus en Die gekruisigd tot een
verzoening met de Vader voor onze zonden, of dat ze zeggen dat Hij de Enige weg is tot de Vader. De
ongedefinieerde god van deze groepen is niet dezelfde als de God van de Bijbel; beide groepen houden zich met
mystieke en spirituele zaken bezig die buiten Gods Woord om gaan en geworteld zijn in onder andere de
oosterse godsdiensten, het theosofisme en de New Age met het doel om er zélf beter van te worden:
zelfverwezenlijking en zelfverbetering. De theologie en praktijken die de AA van de Oxford Group overgenomen
hebben duidelijk niets te maken met Jezus Christus en we kunnen dan ook niet van ‘christelijke wortels’ spreken,
maar eerder van een cultreligie, een vals surrogaat om velen te verleiden.
Het logo van de AA, een cirkel met een driehoek, is overduidelijk van occulte oorsprong.
De diepe symboliek erachter is afkomstig uit het paganisme. Bill Wilson zegt over de
keuze van de driehoek en de cirkel: “Dat wij hebben gekozen voor dit symbool is
misschien geen toeval. De priesters en zieners van de oudheid beschouwden de cirkel
die de triangel omsluit als een middel om de boze geesten mee te bezweren. En AA’s
cirkel van Herstel, Eenheid en Dienen heeft zeker deze betekenis voor ons en [betekent]
nog veel meer.”76
De driehoek representeert de vereniging van het lichaam, het denken en de geest. De cirkel staat voor het
goddelijke. In magische ceremoniën wordt de (boze) geest die gedagvaard is door de magiër, gevangen in dit
symbool zodat hij niet kan ontsnappen. Met dit symbool worden dus geesten gevangen genomen (bezworen)
onder een bepaalde macht. Het is deze betekenis die het symbool volgens Wilson ook heeft voor de AA. Vele
mensen zijn reeds gevangen door de ‘Hogere Macht’ van de AA en het is zeer moeilijk om aan de AA te
ontsnappen.
Bill Wilson was van mening dat de hallucinogene drug LSD de AA-alcoholisten kon helpen om zo de ‘toevoer van
Gods genade’ beter mogelijk te maken. Hij experimenteerde hiermee in de jaren 1950. Hij stelde:
“Het is een algemeen bekend feit dat in de spirituele ontwikkeling de vermindering van het ego de
invloed van Gods genade mogelijk maakt. Als we dus onder de invloed van LSD zijn, kunnen we een
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tijdelijke [ego]vermindering hebben, zodat we beter kunnen zien waar we het goed doen; dat zou een
hulp kunnen zijn. Het doel kan erdoor worden verhelderd.”77
Van LSD is bekend dat het de audiovisuele waarneming sterk verandert, bijvoorbeeld door synesthesie (kleuren
horen en geluiden zien), de verbeeldingskracht vergroot, diepe gedachten geeft en visioenen laat zien. Daarbij
wordt een sterke eenheid met het universum ervaren, met de natuur en met andere levende wezens. Er kan
persoonlijkheidsverlies optreden, alsook uittreding uit het lichaam. De drugs misleidt de gebruiker door de
werkelijkheid te surrealiseren. Slapen, studeren, werken en samenhangend spreken zijn onmogelijk gedurende 8
tot 14 uur. In de dagen, weken of zelfs jaren na de trip kunnen flashbacks optreden. Als de gebruiker niet goed in
zijn vel zit, kunnen deze ervaringen resulteren in een zeer angstaanjagende ‘bad trip’. De effecten van LSD zijn
onvoorspelbaar en na een slechte trip kan de gebruiker in een neerwaardse spiraal terechtkomen van
destructieve gedachten, paranoia en psychoses. LSD wordt als zeer gevaarlijk beschouwd voor mensen met
psychische klachten.
Connectie met C.G. Jung
Bill Wilson geloofde dat ‘de enige radicale remedie voor dipsomanie78, religiomanie is’. Daarmee bedoelde hij dat
het enige medicijn tegen alcholisme religieus fanatisme is. Dit idee had hij van de psycholoog en occultist Carl
Gustav Jung; volgens Wilson was Jung een van de geestelijke- en filosofische vaders van de AA. Carl Jung is
van zeer grote invloed geweest op de ‘her-ontwaking’ voor het spirituele en bovennatuurlijke denken van de
moderne mens.
Jung leerde onder andere:
“Religies zijn het stelsel voor genezing van psychische ziekten. Dit is in het bijzonder waar voor de twee
grootste religies van de mensheid: het christendom en het boeddhisme. De mens is nog nooit geholpen
in zijn lijden door wat hij voor zichzelf bedenkt, maar enkel door de openbaring van een Grotere Wijsheid
dan die van hem zelf. En dit is wat hem optilt uit zijn lijden.”79
Als (zeer verlate) blijk van waardering voor Jung, schreef Wilson hem op 23 januari 1961 een brief:
“My dear Dr. Jung:
This letter of great appreciation has been very long overdue.
May I first introduce myself as Bill W., a co-founder of the Society of Alcoholics Anonymous. Though you
have surely heard of us, I doubt if you are aware that a certain conversation you once had with one of
your patients, a Mr. Rowland H., back in the early 1930's, did play a critical role in the founding of our
Fellowship. […] You will also be interested to learn that in addition to the ‘spiritual experience,’ many
AAs report a great variety of psychic phenomena [paranormale verschijnselen], the cumulative weight of
which is very considerable. Other members have - following their recovery in AA - been much helped by
your practitioners. A few have been intrigued by the ‘I Ching’ [het Boek der Veranderingen, occult
orakelboek] and your remarkable introduction to that work. Please be certain that your place in the
affection, and in the history of the Fellowship, is like no other.”80
Jung schreef op 30 januari 1961 terug aan Bill Wilson:
“…I conclude from your very decent and honest letter that you have acquired a point of view above the
misleading platitudes one usually hears about alcoholism. You see, ‘alcohol’ in Latin is ‘spiritus’ and you
use the same word for the highest religious experience as well as for the most depraved poison. The
helpful formula therefore is: spiritus contra spiritum.”81
Spiritus contra spiritum betekent zoveel als: Hogere macht bestrijdt alcoholisme. Dit idee dat Wilson van Jung
overnam, was niet nieuw. De Roomse Keizer en filosoof Marcus Aurelius Antoninus Augustus (121-180 na Chr.)
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schreef het ook al: ‘Espiritum vinci espiritus’: Hogere macht overwint alcoholisme.82 Door het aangaan van een
verbindtenis met een Hogere Macht, is men in staat het alcoholisme te bestrijden.
Carl Jung was een goede bekende van de Oxford Group. Net als Frank Buchman, sympathiseerde ook hij met
het national socialistische gedachtegoed van Adolf Hilter. In de jaren ’30 werkte hij samen met de Nazi’s. Hij
prees het nazisme en fascisme via radiouitzendingen en stelde o.a. dat “joden en vrouwen een inferieure
spiritualiteit” hebben. Jung nam in deze tijd het redacteurschap van het Duitse psychologietijdschrift Zentrallblat
für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete over van Matthias Heinrich Goering, de neef van Hermann Goering.
Toen hij het magazine had overgenomen, stond daarin namens M.H. Goering als instructie aan de schrijvers:83
“Er wordt van alle leden van de Sociëteit die artikelen schrijven verwacht, dat zij met grote
wetenschappelijke zorgvuldigheid het baanbrekend boek van Adolf Hitler, Mein Kampf, doorlezen en dat
zij dit erkennen als essentieel (voor hun werk).”84
Jungs rascisme was niet alleen tegen joden gericht. Ook negroïde mensen beschouwde hij als een lager,
barbaars ras:
“The causes for the (sexual) repression can be found in the specific American Complex, namely in the
living together with lower races, especially with Negroes. Living together with barbaric races exerts a
suggestive effect on the laboriously tamed instinct of the white race and tends to pull it down.”85
Jung hield zich niet alleen bezig met de psychiatrie. Hij was ook hevig geïnteresseerd in de esoterische wijsheid
van het bovennatuurlijke. Op het occulte terrein werd Jung o.a. onderwezen door Olga Fröbe Kapteyn, een
Engels-Nederlandse spiritiste en theosophiste die een Ronde Tafelgezelschap leidde en in 1920 naar Zwitserland
verhuisde naar Ascona, naar de Monte Verita (de berg der waarheid), alwaar zij een terug-naar-de-natuur kolonie
begon, waar onder meer Carl Jung, Rudolf Steiner, Paul Klee, Ernst Toller en Hermann Hesse haar onderwijs
genoten. Olga Fröbe Kapteyn had naast haar woning het conferentiecentrum Eranos86 gebouwd als ‘vrijplaats
voor de geest’. Dit centrum deed op aanraden van Carl Jung dienst als ontmoetingsplaats tussen intellectuelen
en spirituelen uit Oost en West. Jung was een belangrijke deelnemer en organisator van de Eranos conferenties,
waar men zich verdiepte in de kennis van het occulte in combinatie met wetenschap, zo is het gedachtegoed
achter zijn analytische psychologie en de archetypen tot stand gekomen. Jung publiceerde naar aanleiding van
zijn studie van het occulte, onder meer boeken over de gnostiek, alchemie, paranormaliteit, spiritisme, de ziel der
aarde en zelfs over vliegende schotels.
De gemeenschap in Ascona waarvan Jung deel uitmaakte, stond in nauw verband met de occulte Schule der
Weisheit van graaf Hermann Graf Keyserling in Darmstadt, waar onderzoek gedaan werd naar de
gemeenschappelijke wortels in alle religies.87 Deze school is ontworpen om het begrip van de ‘betekenis van het
leven’ individueel te faciliteren. De benadering van de school is holistisch en multicultureel. De school is niet
afhankelijk van geloofsdenominaties en wil met haar onderwijs een synthese aanbieden van al de grote religies
en spirituele culturen van de aarde, samen met de laatste inzichten uit de psychologie, wiskunde, wetenschap en
muziek. Het doel van deze school is niet het verwerven van meer kennis, maar een transformatie van het zijn van
de student – het verkrijgen van de ‘Oude Wijsheid’ door persoonlijke bewustwording en de realisatie van jouw
plaats in het oneindige en je rol op deze aarde.88
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Veel van wat wordt verstaan onder ‘Oude Wijsheid’ is de filosofie van de oosterse religies, zoals het boeddhisme
en hindoeïsme.
Boeddhisme
We schreven reeds eerder dat Frank Buchman in 1908 een bijzondere spirituele ervaring meemaakte in Keswick.
Hij omschreef deze ervaring als volgt:
"I remember one feeling very vividly. It was a vibration along the spine as if a strong current of life
had been infused into me; it came at the same time as my complete submission, in fact, at that very
moment. What followed this sense of electric shock was a vertigo, as if I had been placed in the
center of an earthquake."89
Na deze gebeurtenis verkeerde hij enkele minuten in totale verwarring. Zijn lichaam trilde niet, maar hij merkte
een continue trilling in zijn ziel, die nog steeds in een staat van opschudding verkeerde van de schok van deze
nieuwe ervaring. Hij voelde geen onmiddellijke opluchting, of enig verheven gevoel van bevrijding. Maar hij was
zich bewust van een machtige innerlijke verandering.90
De omschrijving die Buchman hier geeft van zijn mystieke ervaring, klinkt als wat bekend staat als het ontwaken
van de kundalini-kracht, een gevaarlijke, occulte binding die mensen in contact brengt met het paranormale (wat
aanhangers van kundalini ‘god/goddelijk’ noemen). Deze kracht is onder andere werkzaam in het boeddhisme en
hindoeïsme.91
In de jaren 1915, 1916 en 1918 reisde Buchman door India, China, Korea en Japan en had daar
vriendschappelijke contacten met Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Hsu Ch’ien en Sun Yat-sen. Zo kwam
hij ook in aanraking met het gedachtegoed uit het Oosten.
De Oxford Group wilde haar transformerende stappenprogramma kwijt aan alle religies, het was een interfaithprogramma:
"He [Buchman] believes that every person, within the framework of the faith that is his, can make his
contribution to the rebuilding of the world, if he decides to live out his faith to the uttermost. "For us who
belong to Islam," said a Moslem from Pakistan, "Frank Buchman's work has been helpful in rediscovering and re-applying the principles of our faith."92
“MRA [Moral Rearmament or the Oxford Group] must, therefore, be so projected in India that it would
not seem to the most devout Hindu or Moslem to be just another Christian mission. So we find that in
MRA propaganda designed for the oriental market there is practically no mention of Christianity: Christ, if
named at all, is sandwiched unobtrusively between Gautama the Buddha, and Mahatma Ghandhi; the
suggestion is that, whatever your faith, you will be the better — a better Hindu or Buddhist or Moslem —
for accepting MRA's rule of life; and this rule of life, so far as it is theistic at all, is consistent ... with a
relatively undogmatic pantheism.”93
Frank Buchman gebruikte het boek The Principles of Jesus van Robert E. Speer over de Bergrede en de
uitwerking daarvan van professor Henry B Wright om tot de vier spirituele sleutels, de vier absoluten, voor de
Oxford Group te komen: absolute eerlijkheid, absolute zuiverheid/transparantie, absolute onzelfzuchtigheid en
absolute liefde. Buchman en de Oxford Group lieten zich bij de vorming van hun filosofie ook inspireren door de
metafysische filosoof Arthur Schopenhauer.94 Schopenhauer was sterk beïnvloed door het boeddhisme en
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hindoeïsme, hij sliep met de veda’s (heilige boeken) en noemde zijn hond Atman (ziel, zelf, het universele ikbewustzijn). Schopenhauer geloofde dat vrijwillige zelfopoffering en zelfontkenning zoals dat wordt beoefend door
boeddhistische monniken, een vorm van redding en bevrijding kan brengen uit het lijden, doordat het een aantal
van de pijn-producerende effecten van onze zelfzuchtige verlangens wegneemt. Hoe sterker het zelf, hoe meer
lijden iemand ervaren zal. Dit is de leer van Siddhartha Gautama Boeddha, die leerde dat zelfzuchtig verlangen
de wortel van ons lijden is.95
Thomas Keating, Rooms Katholiek New Ager die in de traditie staat van het mystieke centrerend gebed en Lectio
Divina, schreef over de Twaalf Stappen-methode en haar connecties en overeenkomsten met de mystieke
tradities.96 Volgens de jezuiet Ed Dowling, de adviseur van Bill Wilson, vallen de eerste stappen van de twaalf
onder de Spirituele Oefeningen van jezuietenoprichter Ignatius de Loyola.97 En deze oefeningen van Ignatius
komen weer overeen met het boeddhisme.
Het boeddhisme kent ‘Vier Edele Waarheden’:
1. Het leven is lijden/frustratie.
2. Er is een oorzaak van lijden
3. Er is een uitweg uit het lijden.
4. Die uitweg is het Edele Achtvoudige Pad.
Deze ‘Vier Waarheden’ vormen samen met het Achtvoudige Pad het ‘gist’ in het deeg van het boeddhisme. Het
edele achtvoudig pad is de weg van herstel uit het lijden volgens Boeddha. Het pad kenmerkt zich in drie delen:
het verkrijgen van wijsheid, ethisch gedrag en mentale ontwikkeling (concentratie). Als boeddhist doorloop je zo
vier stadia: 1. geloven, 2. begrijpen, 3. doen, 4. bewijzen. De acht principes van het Achtvoudig Pad zijn onderling
afhankelijk van elkaar en staan in relatie tot elkaar. Zij kunnen echter willekeurig gevolgd worden en ontwikkeling
vindt plaats op het pad als geheel. Verschillende onderdelen kunnen een tijd van belang zijn, andere keren weer
andere onderdelen. Je kunt op elk moment van het pad instromen om het pad te gaan volgen. Het belangrijkste
is echter het pad als geheel te doorlopen, niet slechts enkele onderdelen van het pad. Er ligt grote nadruk op het
praktische aspect, aangezien je alleen door te doen verder raakt op de weg naar herstel, dat is: je verlichting, het
nirvana.
De acht principes van het boeddhistische pad zijn:
Indeling
Principes
Inhoud
Wijsheid
1. Juist inzicht
Tot het inzicht komen van de Vier Edele Waarheden: geef toe dat je lijdt, dat
het leven lijden is, dat er een oorzaak voor is, een uitweg uit het lijden en dat
die uitweg het nu te volgen Achtvoudig Pad is. Begrijpen dat deze
werkelijkheid anders is dan de door ons gecreëerde ervaring ervan.
2. Juiste intenties
Het kiezen om te gaan werken aan het realiseren van de echte werkelijkheid,
door het beginnen met boeddhistische studie (Boeddha zoeken) en
(meditatieve gebeds)oefening. Het opgeven van zelfzucht, hoogmoed en trots,
twijfel, angst en bezorgdheid; het aanwenden van welwillendheid, liefdevolle
vriendelijkheid, geweldloosheid, harmonie en mededogen.
Ethisch gedrag 3. Juiste woorden
Aanleren om geen onwaarheid te spreken, niet te lasteren, geen harde
(pragmatisch)
woorden en onzinnig gepraat te gebruiken en je spraak op een vriendelijke
manier in te zetten.
4. Juiste handeling
In je handelen anderen zo min mogelijk schade toe te brengen: niet doden,
niet nemen wat je niet gegeven is, onthouding van seksueel wangedrag.
5. Juist
Dit betekent onder meer niet meer nemen dan je nodig hebt, niet (voor je
levensonderhoud
laten) doden, geen stoffen tot je nemen waardoor je geest ongunstig
beïnvloed wordt.
Mentale
6. Juiste inspanning
Slechte gedachten en heilloze zaken die nog niet opgekomen zijn vermijden,
95

Lees bijvoorbeeld hier of hier meer over boeddhisme.
Divine Therapy and Addiction: Centering Prayer and the Twelve Steps.
97
Ed Dowling, Catholic Ascetism and the Twelve Steps. Lees meer over De Loyola, de jezuieten en de
vernietiging van het ware christendom in het dossier over Rick Warren.
96

ontwikkeling
(concentratie,
meditatie)

(inventarisatie)

7. Juist bewustzijn

8. Juiste concentratie

slechte gedachten en heilloze zaken die reeds opgekomen zijn overwinnen,
Het opwekken en aanleren van goede gedachten en heilzame zaken, het tot
groei brengen van goede gedachten en heilzame zaken die reeds aanwezig
waren.
Onafgeleid, gewoontegetrouw doen wat je doet en zo tot verdiepende kennis
van je leven te komen; je bewust zijn van je lichaam, je geest, je gevoelens, je
omgeving en je ‘mentale objecten’ (dat zijn o.a. de Vier Edele Waarheden, het
Achtvoudig Pad
Voortdurend de dingen in hun ware gedaante zien en dit blijven zien door het
onderhoud en verdieping van je meditatie als je voorbeeldige levensstijl;
ontwaakt (verlicht zijn), de beëindiging van het lijden.

Bij het bewandelen van het achtvoudig pad volgt de boeddhist de vier goddelijke, verheven geestestoestanden
(brahmavihara):
1. Liefdevolle vriendelijkheid (Maitri/Maitreya)
2. Compassie, oprecht mededogen (Karuna)
3. Vreugdevolle appreciatie, sympathiserende, altruïstische vreugde over anderen (Mudita)
4. Gelijkmoedigheid (tegenover alle wezens) acceptatie van verlies en winst, lof en blaam, succes en falen,
zonder gehechtheid voor jezelf en anderen. (Upeksha)
Deze toestand kan alleen bereikt worden wanneer de boeddhist absolute eerlijkheid, absolute
zuiverheid/transparantie, absolute onzelfzuchtigheid en absolute liefde nastreeft; de ‘van de Bergrede afgeleide
vier spirituele sleutels (absoluten) van het buchmanisme’ blijken ook boeddhistische principes te zijn. De
Burmese boeddhistische abt Rewata zei na een ontmoeting met Buchman: "Buddhism also has these four
principles. The essential thing is to translate them into practice."98
Ook de boeddhistische Vier Edele Waarheden liggen als filosofie onder de Oxford Group en de AA. Aangezien
we aan deze wortels van Celebrate Recovery al heel veel aandacht hebben besteed, lijkt het ons goed om ons
ook wat meer toe te spitsen op CR. De Vier Edele Waarheden vormen een soort inleiding op het Achtvoudig Pad
en zijn onderdeel van het eerste principe. Datzelfde geldt voor CR. In de inleiding van het boek bij CR, Life’s
Healing Choices (Ned. Op weg naar Herstel), en in het voorwoord van het eerste deelnemersboekje van CR,
komen we de Vier Edele Waarheden tegen in een christelijk jasje:
1. Het leven is lijden/frustratie
“Het is een feit dat velen van ons met zichzelf overhoop liggen. […] We hebben geen idee hoe en waar
we het proces van herstel moeten beginnen. Ieders leven is doorvlochten met verwondingen die ons
hart kwellen, met verslavingen die ons pijn laten lijden en met gewoonten die ons leven verwoesten.
Pijn, verslavingen en verkeerde gewoonten. Er leeft geen mens op aarde die niet in meer of mindere
mate heeft te strijden met op zijn minst één van deze zaken – en velen van ons worstelen met alle drie.
De waarheid is dat het leven moeilijk is.”99
“Het startpunt van deze reis is jouw situatie zoals die nu is. Er gaan misschien een aantal dingen goed,
maar er gaan ook een aantal dingen niet goed. In je leven heb je moeilijke situaties meegemaakt
waardoor je beschadigd bent. Tot op dit moment worstel je met de gevolgen daarvan. Het is niet vanzelf
over gegaan.”100
2. Er is een oorzaak van lijden
“We leven in een onvolmaakte wereld. We zijn gekwetst door anderen, we hebben onszelf bezeerd én
we hebben andere mensen gekwetst. De Bijbel zegt het heel eenvoudig: “Iedereen heeft gezondigd.”
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Dat betekent dat niemand van ons perfect is, allemaal hebben we het verknald, allemaal hebben we
fouten gemaakt. Wij zijn beschadigd en we beschadigen anderen.”101
“In je leven heb je moeilijke situaties meegemaakt waardoor je beschadigd bent.”102
3. Er is een uitweg uit het lijden
“Je zult [in dit boek] leren om de stukjes van jouw wereld in elkaar te leggen. […] Sinds mensenheugenis
hebben mannen en vrouwen gezocht naar geluk; meestal op allerlei verkeerde plaatsen, waarbij ze
allerlei verkeerde dingen hebben geprobeerd. Er bestaat echter maar één plaats waar we – getest en
bewezen – absoluut werkende principes zullen vinden die zullen leiden tot genezing en geluk.”103
“De gids op deze reis is God […] Hij zal je vertellen welke kant je op moet gaan. Hij zal je ook zeggen
welke stappen je kunt nemen. God accepteert jou zoals jij nu bent, maar Hij vraagt jou om Zijn
uitgestoken hand te pakken en hem te volgen op weg naar herstel.”104
4. Die uitweg is het Edele Achtvoudige Pad
“Je zult [in dit boek] leren om de stukjes van jouw wereld in elkaar te leggen – met Gods hulp – aan de
hand van acht ‘Stappen op weg naar herstel’. […] Deze principes komen in de vorm van acht stellingen,
uit het waarachtigste boek aller boeken: de Bijbel. Ze zijn afkomstig van de meest geëerde Leraar aller
tijden: Jezus Christus. Jezus zette deze principes voor geluk uiteen tijdens de Bergrede. […] Op het
eerste gezicht lijken de volgende acht stellingen nogal onzinnig. Aanvankelijk lijken ze elkaar zelfs tegen
te spreken. Maar wanneer je volledig begrijpt wat Jezus hier zegt, zul je je realiseren dat deze acht
uitspraken Gods weg zijn naar heelheid, groei en geestelijke volwassenheid.”105
“De paaltjes die de route markeren, zijn de acht bijbelse principes die zijn gebaseerd op de
zaligsprekingen uit de Bergrede (Mattheüs 5). Op deze acht principes zijn twaalf stappen gebaseerd.”106
Het boeddhisme kent ook Twaalf Stappen naar herstel: Buddhist Recovery. En de stappen zijn hetzelfde als de
stappen van CR, want: ook ‘geleend’ van de AA. Ditmaal heet het niet gebaseerd op Jezus’ eigen woorden uit de
Bergrede, maar gebaseerd op de eerste officiële Leerrede van Boeddha, hoewel boeddhisten ook geïnteresseerd
zijn in de Bergrede van Jezus.107
“Perhaps you are familiar with the classic 12-Step program of AA and other groups. While undoubtedly
many lives have been helped through the 12-Steps, I’ve always been uncomfortable with that programs
vagueness about the nature of God, the saving power of Jesus Christ and the ministry of the Holy Spirit.
So I began an intense study of the Scriptures to discover what God says about ‘recovery’. To my
amazement, I found the principles of recovery – in their logical order – given by Christ in His most
famous message, the Sermon on the Mount.”108
Ook van Rick Warrens claim dat CR is gebaseerd op Jezus’ eigen woorden, hebben we kunnen zien dat deze
onjuist is. Opvallend, dat Rick Warren zegt dat hij tot zijn verbazing in de Bergrede de principes voor herstel zag.
Dit is immers niet zo verbazend, noch is het nieuw, voor wie inmiddels een beetje afweet van AA en de Oxford
Group. Opvallend, dat Rick Warren wél zegt te weten dat CR van AA afstamt, maar dat hij het vervolgens doet
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voorkomen alsof hij zelf heeft ontdekt dat de stappen aansluiten bij de Bergrede, terwijl al zo vele mannen vóór
Rick Warren de Bergrede als voorbeeld namen voor hun spirituele leringen over herstel.109
We zullen de twee Recovery-programma’s eens naast elkaar zetten, zodat de overeenkomsten goed te zien zijn.
Buddhist Recovery110
12 steps on Buddha’s path: a spiritual journey of recovery112
Acht principes(paden)
Gebaseerd op de Leerrede van Boeddha, de eerste officiële
leerrede van Boeddha.114
4 edele waarheden:
1. het leven is lijden/frustratie;
2. er is een oorzaak van lijden;
3. er is een uitweg uit het lijden
4. die uitweg is het Edele Achtvoudige Pad

Buddha showed us that we can have the choice to choose
our own happiness and travel on the path that leads to
ultimate liberation and happiness.115
Principe 1 Juist inzicht
Geef toe dat je lijdt. Inzien dat ons leven oorzakelijk lijden is
en dat de weg daaruit het Achtvoudig pad is. Onze
werkelijkheid is anders dan de door ons geschapen ervaring
ervan.

Principe 2 Juiste intenties
Het kiezen om te gaan werken aan het realiseren van de
echte werkelijkheid, door te beginnen met boeddhistische
studie (het zoeken van Boeddha) en (meditatieve
gebeds)oefeningen. Het opgeven van zelfzucht, hoogmoed,
trots, twijfel, angst en bezorgdheid; het aanwenden van
welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid, geweldloosheid,
harmonie en mededogen.
Principe 3 Juiste woorden
Aanleren om geen onwaarheid spreken, niet te lasteren,
geen harde woorden en onzinnig gepraat te gebruiken en je
spraak op een vriendelijke manier in te zetten.
Principe 4 juiste handelwijze
In je handelen anderen zo min mogelijk schade toe te
109

Celebrate Recovery111
12 stappen op weg naar herstel: een spirituele reis op
weg naar herstel.113
Acht principes
Gebaseerd op de Bergrede van Jezus, de eerste
officiële leerrede van Jezus
1. de waarheid is dat het leven moeilijk is;
2. we zijn geschaad en schaden anderen;
3. er is een uitweg: je zult leren de stukjes van jouw
wereld in elkaar te leggen;
4. dit aan de hand van de Acht Principes
Geluk is mogelijk, maar jij moet ervoor kiezen.116

Principe 1 Hoogmoed bekennen (nood erkennen)
Erkennen dat ons leven oorzakelijk uit problemen
(lijden) bestaat en dat de werkelijkheid anders is dan de
door ons geschapen ervaring daarvan (ontkenning,
voor God spelen), toegeven van machteloosheid als
noodzakelijke eerste stap van de acht herstellende
principes.
Principe 2 Erkennen dat God bestaat (Hulp zoeken)
Kiezen om te geloven dat God bestaat, dat Hij kan
helpen; kiezen om die hulp te ontvangen door je aan te
sluiten op Zijn ‘krachtbron’ van kracht, liefde,
zelfbeheersing.

Principe 3 Radicaal kiezen voor God (loslaten en
overgave)
Opgeven van trots, hoogmoed, schuld, angst, twijfel en
zorgen, door je leven en wil aan Christus’ zorg en
leiding toevertrouwen.
Principe 4 Schuldbelijdenis van fouten (schoon
worden)
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brengen: niet doden, niet nemen wat je niet gegeven is,
onthouding van seksueel wangedrag.

Principe 5: Juiste wijze van Levensonderhoud
Dit betekent onder meer niet meer nemen dan je nodig
hebt, niet (voor je laten) doden, geen stoffen tot je nemen
waardoor je geest ongunstig beïnvloed wordt.
Principe 6 Juiste Inspanning (inventarisatie)
Slechte gedachten en heilloze zaken die nog niet
opgekomen zijn vermijden; slechte gedachten en heilloze
zaken die reeds opgekomen zijn overwinnen; het opwekken
en aanleren van goede gedachten en heilzame zaken; het
tot groei brengen van goede gedachten en heilzame zaken
die reeds aanwezig waren.
Principe 7 Juist bewustzijn
Onafgeleid, gewoontegetrouw doen wat je doet en zo tot
verdiepende kennis (groei) van je leven te komen; je bewust
zijnde van je lichaam, je geest, je gevoelens, je omgeving
en je ‘mentale objecten’ (dat zijn o.a. de Vier Edele
Waarheden, het Achtvoudig Pad.)

Zuiver worden door het overwinnen van schuldgevoel,
door het maken van een eerlijke, persoonlijke morele
inventarisatie van je leven, je fouten te belijden en
vergeving te vragen.
Principe 5 Toelaten van Gods wil
Vrijwillig en van harte meewerken aan elke verandering
die God in je leven wil aanbrengen en nederig vragen
of Hij al je ‘karaktergebreken’ wil wegnemen. Werk zelf
elke dag eraan om je karaktergebreken te overwinnen.
Principe 6 Evalueren van relaties
Vergeving schenken en het goedmaken met anderen,
tenzij dit hen of anderen opnieuw zou schaden.
Vergevingsgezinde houding leren om harmonie en
vrede terug te brengen. Richt je leven opnieuw in vanuit
je hart.
Principe 7 leven vanuit Gods kracht
Gewoontegetrouw (dagelijks) zelf-inventarisatie,
meditatie en gebed onderhouden, om zo kennis te
verkrijgen over Gods wil voor je leven en de kracht te
ontvangen om Hem te gehoorzamen. Wees je bewust
van je valkuilen en inventariseer jezelf fysiek (lichaam),
emotioneel (gevoelens), geestelijk (geest) en
relationeel (omgeving).
Principe 8 Delen vanuit ervaring
Als getuige van de spirituele ervaring ‘hersteld te
worden tot bruikbaarheid’ een levend voorbeeld zijn, in
woorden en daden. Richt je op anderen en gebruik de
herstelde pijn om anderen te helpen.
De acht principes van CR zijn ook onderling afhankelijk
en relatief ten opzichte van elkaar. Het CR-programma
volgt een jaar-cyclus, maar het is mogelijk op elk
moment in te stromen. Het is belangrijk het hele
programma te volgen en af te maken en niet voortijdig
af te haken. Ook bij CR de nadruk op de praktische
kant: zelf stappen zetten voor je herstel.

Principe 8 Juiste Concentratie (focus)
Voortdurend de dingen in hun ware gedaante zien en dit
blijven zien door het onderhoud en de verdieping van je
meditatie als voorbeeldige levensstijl; ontwaakt (verlicht
zijn), de beëindiging van het lijden.
De acht principes van het Achtvoudig Pad zijn onderling
afhankelijk en staan in relatie tot elkaar. Zij kunnen echter
willekeurig gevolgd worden en ontwikkeling vindt plaats op
het pad als geheel. Omdat het een cyclus is (wiel) kun je op
elk moment het pad instromen om het pad te gaan volgen.
Het belangrijkste is echter het pad als geheel te doorlopen,
niet slechts enkele onderdelen van het pad. Er ligt grote
nadruk op het praktische aspect, aangezien je alleen door
te doen verder raakt op de weg naar herstel, dat is: je
verlichting, het nirvana.
De Twaalf Stappen (S) bij elkaar zijn de 4 Edele Waarheden (W) en het Achtvoudig Pad (P) samen:
De eerste stappen bevatten de 4 Edele Waarheden:
W 1. Het leven is lijden/frustratie.
S1. Ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover mijn pijn, mijn problemen of mijn psychische verwondingen; dat
mijn leven onhandelbaar geworden is.
W2. Er is een oorzaak van lijden.
W3. Er is een uitweg uit het lijden.
S2. Ik geloof dat er een macht is die groter is dan mezelf die mij herstel kan geven.
W4. Die uitweg is het Edele Achtvoudige Pad.
S3. Ik maak de beslissing om mijn wil en mijn leven over te geven aan Gods zorg (AA: As I understood him).
De laatste stappen volgen de deugden van het achtvoudige pad:
P1. Juist inzicht.
S4. Onder Gods leiding onderzoek ik mijn leven op een open en eerlijke manier.
P2. Juiste intenties.
S5. Ik maak mijn fouten op een concrete manier bekend aan mijzelf, aan God en aan anderen.
S6. Ik ben er helemaal klaar voor dat God mij bevrijdt van mijn verkeerde denk- en gedragspatronen

(karaktergebreken).
S7. Ik vraag Hem nederig om al mijn tekortkomingen te verwijderen.
P3. Juiste woorden.
P4. Juist handelen.
S8. Ik maak een lijst van alle personen die ik schade heb aangedaan en verklaar mezelf bereid om het met hen in
orde te maken.
S9. Ik maak het, indien mogelijk, meteen weer goed met die mensen, behalve als ik hen of anderen daardoor zou
benadelen.
P5. Juist levensonderhoud.
P6. Juiste inspanning (inventarisatie).
S10. Ik ga door met mijn persoonlijk zelfonderzoek (inventarisatie) en als ik fouten tegenkom, beken ik dat
meteen.
P7. Juist bewustzijn.
S11. Door middel van gebed en het lezen van de Bijbel zoek ik wegen om mijn persoonlijke relatie met God te
verdiepen, met het doel om Zijn wil te leren kennen en de kracht te ontvangen Zijn wil te doen.
P8. Juiste concentratie (focus)
S12. Het gevolg van deze stappen is dat ik geestelijk ben veranderd. Ik prober deze boodschap aan anderen uit te
dragen en deze principes in heel mijn doen en laten in de praktijk te brengen.
“Het Edele Achtvoudige Pad, leidt tot herontdekking van het eigen diepste wezen, ook wel de boeddha-natuur
genoemd (christusbewustzijn, een New Age-begrip). De eerste stap op dit pad is het inzicht, dat de gebruikelijke
manier van kijken naar de werkelijkheid niet klopt. De eerste stap is dan ook (1) juist inzicht. Maar met die eerste
stap alleen ben je nog niet op pad. De tweede stap is (2) juist voornemen, d.w.z. de motivatie (geloof) om het Pad
te volgen. De volgende stappen betreffen de herinrichting van het leven. Eerst een herinrichting naar de
buitenwereld toe in de vorm van beoefening van de juiste moraliteit. Dit omvat de stappen:
(3) juist spreken, (4) juist handelen en (5) juist levensonderhoud. Daaraan zitten twee kanten: eerst het leren
nalaten van schadelijke handelingen van lichaam, spraak en geest voor jezelf en anderen, en vervolgens het
aanleren van heilzame handelingen. Herprogrammering van het sociale leven dus, een herschikking die geheel is
gericht op het bereiken van de staat van verlichting. En dan volgt natuurlijk een herinrichting van het leven naar
de binnenwereld toe. Dit omvat de stappen (6) juiste inzet, (7) juiste concentratie en (8) juiste opmerkzaamheid/
wijsheid. Van stap tot stap, van juist inzicht, via herprogrammering van je gedrag naar meditatie en concentratie
maak je geleidelijk contact met je fundamentele- of Boeddhanatuur (christusbewustzijn). Dit is het pad van de
Boeddha.”117
CR is dus verre van uniek, hoewel Rick Warren dit wel beweert. Er bestaan naast een ‘CR voor boeddhisten’ vele
christelijke varianten van hetzelfde twaalf stappenprogramma,118 Alsmede dezelfde twaalf stappenprogramma’s
voor om het even welke religie of groepering, aangepast naar de taal van hun geloofssysteem. Zo is er ‘CR’ voor
joden, CR voor moslims, CR voor hindoes, CR voor New Agers, CR voor humanisten, of bedenk een groep en
pas de stappen op hen toe.119
Eén wereldorde, één wereldreligie
We leven in het laatste der dagen. De Heere Jezus waarschuwde Zijn discipelen o.a. in Mattheüs 24, toen zij
Hem vroegen waaraan zij de dagen voorafgaand aan Zijn komst konden herkennen met de woorden: ‘Zie toe, dat
niemand u misleide!’ En die misleiding is al volop aan de gang. Vele christenen laten zich helaas gewillig
meevoeren in de misleiding van mooie woorden, grote wonderen en prachtige ervaringen. Er wordt voor en
achter de schermen gewerkt aan één nieuwe wereldorde, een orde die niet is van de enige, almachtige God, de
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Wegwijzer boeddhisme.
Zie bijv.: Twelve Step Life Recovery; Twelve Steps for Christians; Twelve Steps: a spiritual journey;
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Joden: chabad.org; thoratwelvesteps.org; Twelve Jewisch Steps to recovery; Renewed each day: Daily
Twelve Steps Recovery Meditations; Starting over: using Torah and Twelf Steps of Recovery to find Happiness;
etc. etc.; moslims: 12wisdomsteps.com; hindoeisme: hindoeisme ; Rooms-Katholiek: A 12 Step Approach to the
Spiritual Exercises of st. Ignatius; New Age: 12stepoutreach; cosmology; Blessed are the addicts; Recovery, the
Sacred Art; humanisten: 12secular steps; indianen: whitebison.org; taoisme, boeddhisme, paganisten (wicca
e.d.); (atheïsten) buitenbeentjes, freaks en weirdos;
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Schepper van hemel en aarde en Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus. Het is een wereldorde van de
antichrist, het beest. In die wereldorde moet éénheid in religie heersen, universiteit.
Die eenheid in religie is dichterbij dan je misschien vermoedt. Het interreligieus gesprek en de oecumene maken
sterke vooruitgang. Wij durven – na jaren persoonlijke ervaring met het programma en gedegen onderzoek - te
stellen dat het programma CR met haar stappen en principes een onderdeel of werktuig is van deze (New Age)
wereldreligie van de antichrist; dat het een misleidende boodschap is, waarbij –bewust of onbewust- de Bijbel
naar eigen hand is gezet om zo vele christenen in haar val mee te lokken. Eén van de leidende regels van de
wereldreligie is compassie, gedreven door de zogeheten Gouden Regel: ‘Behandel anderen zoals jezelf
behandeld wilt worden.’120 Medeleven met anderen en het in harmonieuze gemeenschap leven met anderen.
Ondanks de verschillen kijken naar de overeenkomsten, naar dat wat verbindt, compromissen sluiten, vrede
stichten. De stappen en principes van CR zijn van die overeenkomsten die telkens terugkomen: kortgezegd
komen ze universeel neer op:
1. Machteloosheid t.o.v. het lijden
2. Geloof
3. Overgave
4. Morele inventarisatie
5. Belijden
6. Bereidwilligheid
7. Gemeenschap
8. Vergeving
9. Vergoeding
10. Dagelijks onderzoek
11. Gebedsmeditatie
12. Dienen
Tijdens de Faith-Based and Community Initiative Conference in 2004, prees de toenmalige president van de VS,
president George W. Bush de bij deze interreligieuze bijeenkomst aanwezige John Baker uit Saddleback Church
als ‘Big John’, de oprichter van Celebrate Recovery. Volgens Bush is John in staat om harten te veranderen,
waar de regering dat niet lukt.121
Om wereldvrede te bereiken, moet er volgens de New Agers eerst op microniveau gewerkt worden: begin bij de
mensen zelf, dat ze vrede krijgen met zichzelf, conflicten in hun omgeving bijleggen en oplossen en zo kun je via
een ‘preach it forward’ systeem vele mensen bereiken om uiteindelijk de hele wereld onder dezelfde mind control
te vangen.
De waarachtige God van de Bijbel: de God van Abraham, Izak en Jacob en Zijn in het vlees gekomen Zoon:
Jezus Christus, onze Heere, kunnen niet dezelfden zijn als degenen die gepresenteerd worden onder Hun
Namen in het programma van CR. Waarom niet? Omdat Jezus Christus de ENIGE weg is tot de Vader, tot
verlossing van de mens. Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is het Levend Woord, en de leer die
gepredikt wordt in Zijn Naam moet altijd getoetst worden aan Zijn volledige Woord. Heksen, hindoes, moslims,
boedhisten, joden, atheïsten, of welke (geloofs)groepen dan ook, komen via dezelfde Stappen en Principes tot
herstel (geluk) in hun leven. Het is Bijbels evident dat de enige God niet samenwerkt met het rijk der duisternis.
Dat het rijk der duisternis zichzelf licht noemt en zichzelf voordoet als een engel van het licht, neemt dit niet weg.
Zelfs niet als zij zich manifesteert als ‘Jezus Christus’. De Heere Jezus waarschuwde ons al dat velen in Zijn
Naam zouden komen, Hij waarschuwde voor valse christussen, valse profeten en leraren: wolven die de schapen
kapot willen maken. Paulus waarschuwde voor een ‘andere Jezus’ dan de Jezus die hij verkondigde. Het is niet
zo dat overal waar ‘God’ of ‘Jezus’ of ‘Geest’ wordt gezegd of geschreven, dat dan de enige waarachtige God
bedoeld wordt. Zo werkt juist misleiding.
Robert Schuller
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De stappen van CR vertonen grote overeenkomsten met het boekje dat Robert Schuller (Hour of Power) in de
jaren ‘80 schreef: The Be (Happy) Attitudes: 8 positive attitudes that can transform your life!122 Schuller baseert
zich in zijn boekje op de Bergrede (hoe kan het ook anders…). Zijn ‘attitudes’ zijn: 1. Need help; 2. I’m really
hurting, but I am going to bounce back; 3. I’m going to remain cool, calm and correct; 4. I’m going to treat others
the way I want them to treat me; 6. I’ve got to let the faith flow free through me; 7. I’m going to be a bridgebuilder;
8 I can choose to be happy – anyway.
De bekende New Age-boodschap is ook in dit boek aanwezig: alleen de positieve boodschap is gedistileerd uit
de Bijbel (genade, liefde, zegen, gezondheid, geluk, voorspoed, vrede, etc.), vanuit de connotaties die de New
Age daaraan geeft, en niet vanuit de Bijbelse betekenis (Schrift-Schrift-vergelijk).
New Age-geloof draait om de mens: het gaat allemaal om jou! Vier jezelf, vier je herstel. Je bent wat je denkt
(over jezelf), vertrouw op jezelf en geloof in jezelf, leef je leven hier en nu, volg je droom, je hart, je doel, etc. God
kijkt naar het hart van een mens en de mens is van nature goed: God zag dat het zeer goed was, je bent een
prachtige schepping; Jezus kan niet de énige Weg naar God zijn, want God is immers liefde en goed en genadig.
Zonde is slechts een gebrek aan inzicht in wie God werkelijk is, wat Zijn ware natuur is, en daardoor is de mens
van Hem vervreemd geraakt. Trauma’s, verdriet, verslavingen en verkeerde gewoonten (dus: lijden) heeft de
mens vervolgens verder van het pad naar geluk laten afdwalen. Door een transformatie/wedergeboorte te
doorgaan, kan een mens weer herenigd worden met die goddelijke natuur; het christusbewustzijn ontwaakt in de
ziel. Eenmaal ontwaakt is deze mens de hoop voor de toekomst, doende wat Jezus deed; vrede stichten, deze
boodschap uitdragen, het wereldwijde koninkrijk van God en lichaam van christus bouwen, enzovoort... Hiermee
is nog lang niet alles gezegd; de New Age-leer is moeilijk in enkele woorden te omschrijven, aangezien zij bewust
geen doctrines kent, of een centrale hiërarchie of lidmaatschap, zoals een kerk. Dat is ook meteen haar grootste
gevaar voor de kerken. Meer en meer sluipt deze valse religie van de antichrist de kerken binnen en haar
aantrekkelijke boodschap wordt met wijd open armen ontvangen!123
De New Age wil niets weten van het Bijbelse evangelie: van een gevallen mens, die van nature dood is door zijn
zonden en die van nature God niet zoekt en niets van Hem wil weten. Van de rechtvaardige, volmaakte, heilige
en goede God, de Schepper van hemel en aarde, die de zonde en het kwaad niet verdragen kan, die toornt over
de zonde. Die in Zijn barmhartig recht Zijn eigen, eniggeboren Zoon zond, om Zijn bloed en leven te geven tot de
enig mogelijke verzoening met de Vader voor onze zonden, zodat we alleen door Hem vergeving, rechtvaardiging
en heiliging ontvangen. Niet uit ons, of om ons, maar enkel uit onverdiende genade. Ze wil niet horen dat het
geloof een geschonken genadegave is die niet uit onszelf voorkomt, maar door de Vader gegeven wordt aan
allen die Zijn Zoon werkelijk toebehoren. Dat alleen Gods Geest in de bekering en wedergeboorte iemand uit
deze doodstaat kan opwekken; dat wie door het geloof in Jezus Christus blijft, eeuwig leven heeft, naar wie Hem
niet kent, en wie Hem volhardend ongehoorzaam blijft, voor eeuwig verloren is. De New Age wil niet horen van
een levensheiliging door Gods Geest: het Hem steeds meer gehoorzamen, door Zijn geboden te onderhouden
vanuit de liefde door en tot Hem. Dat de gelovige vreemdeling op aarde is; wel in deze wereld leeft, maar niet van
deze wereld is, zich onderscheidend van de massa door een geheiligde levenswandel in overeenstemming met
het Woord van God en de verkondiging van een exclusief, eeuwig evangelie.
De New Age-beweging is opgezet door de vrijmetselarij als middel tot de nieuwe wereldorde met één universele
religie. Robert Schuller heeft in 1966 de hoogste eregraad binnen dit occulte genootschap ontvangen, de 33e.124
De hoogste graden vrijmetselaars zijn satanisten, hoe zij zich tegenover de buitenwereld ook presenteren; wat zij
ook preken of spreken, hun woorden kunnen prachtig klinken en zelfs waar en bijbels lijken. Vrijmetselaars
hebben de Bergrede hoog staan als leefvoorbeeld; ‘Hij die leerde in Galilea’ is erg belangrijk voor hen: het
immiteren van Jezus moet geperfectioneerd worden. Vergis je echter niet: de Jezus die zij volgen noemen zij de
Grote Meester, de Wereldleraar, de grootste Moralist125, maar geenszins is hij de échte Jezus, de vleesgeworden
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Zie: The Be (Happy) Attitudes Cover: twee regenbooghaakjes rond het woord ‘happy’; de regenboog is een
bekend New Age symbool. De regenboog staat voor de schakel/transformatie naar een hoger, ander bewustzijn.
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Zoon van de levende God. De universele god die vrijmetselaars (wetend of -in lagere graden- onwetend)
aanbidden is Lucifer, satan, die zij ook God, de (Grote) Architect van het Universum noemen (GAOTU).
"If Free Masonry were simply a Christian institution, the Jew and the Moslem, the Brahman and the
Buddhist, could not conscientiously partake of its illumination. But its universality is its boast. In its
language citizens of every nation may converse; at its altar men of all religions may kneel ; to its
creed disciples of every faith may subscribe."126
"Masonry [...] is the universal, eternal immutable religion, such as God planted it in the heart of
universal humanity. No creed has ever been long-lived that was not built on this foundation [...] The
ministers of this religion are all Masons who comprehend it and are devoted to it; its sacrifices to God
are good works, the sacrifices of the base and disorderly passions, the offering up of self-interest on the
altar of humanity, and perpetual efforts to attain to all the moral perfection of which man is capable."127
“Masonry propagates no creed exept it’s own most simple and Sublime One; that universal religion,
thought by Nature and by Reason. It’s lodges are neither Jewish, Moslem, nor Christian Temples. It
reiterates the precepts of all religions.”128
“I'm dreaming a bold impossible dream: that positive-thinking believers in God will rise above the
illusions that our sectarian religions have imposed on the world, and that leaders of the major faiths will
rise above doctrinal idiosyncrasies, choosing not to focus on disagreements, but rather to transcend
divisive dogmas to work together to bring peace and prosperity and hope to the world.”129
“God is trying […] to build a society of human beings who live out the Golden Rule."130
“I met once more with the Grand Mufti (een moslimgeestelijke), truly one of the great Christ-honoring
leaders of faith.[…] Standing before a crowd of devout Muslims with the Grand Mufti, I know that we’re
all doing God’s work together. Standing on the edge of a new millennium, we’re laboring hand in
hand to repair the breach.”131
"When the Mason learns that the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo
of living power, he has learned the Mystery of his Craft. The seething energies of Lucifer are in his
hands"132
“The true name of Satan, the Kabalists say, is that of Jahweh reversed; for Satan is not a black god, but
the negation of God […] The Pagans accused the Christians for serving an ass, and they dit not invent
this reproach, but it came from the Samaritan Jews […] A god represented with a book, a cloak and the
head of an ass.”133
“Hetgeen wij moeten zeggen tegen de massa is: wij aanbidden een god, maar het is de god die iemand
liefheeft zonder waandenkbeelden. Tegen U Soevereine Generaal van de Groot Inspecteur, zeggen wij
dit, opdat u het zult herhalen tegenover de broeders van de 32e, 31e en 30e graad: de Maçonnieke
Religie moet door al onze geïnitieerden tot de hogere graden worden gehandhaafd in de puurheid van
het luciferiaans doctrine. Als Lucifer geen god zou zijn, zou Adonai [=Jezus Christus] – wiens daden zijn
wrede aard bewijzen, verraden en gehaat door de mensen, die barbaar en de afkeer der wetenschap –
zouden Adonai en zijn priesters hem dan belasteren? Ja, Lucifer is God en ongelukkig genoeg is Adonai
ook God”134
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“Het doctrine van ‘satanisme’ is een ketterij en de ware en pure filosofische religie is het geloof in
Lucifer, de gelijke van Adonai. Maar Lucifer, de God van het Licht en de God van het Goede, is
strijdende voor de mensheid tegen Adonai, de God van de duisternis en het kwaad.”135
Robert Schuller is een van de leermeesters van Rick Warren.136 Schullers leer is doortrokken van de duivelse,
misleidende New Age boodschap. Zelfvertrouwen, want de mens is ten diepste god:
"The most effective mantras employ the "M" sound. You can get the feel of it by repeating the words, "I
am, I am," many times over.... Transendental Meditation or TM... is not a religion nor is it necessarily
anti-Christian."137
“To be born again means that we must be changed from a negative to a positive self-image—from
inferiority to self esteem, from fear to love, from doubt to trust…And we can pray, "Our Father in heaven,
honorable is our name"138 (vetgedrukt ‘our’ door Schuller zelf)
“[Masonry requires] to renounce our vices, our faults, our passions, our self-flattering delusions; to
forego all outward advantages, which are to be gained only through a sacrifice of our inward integrity, or
by anxious and prerry contrivances and appliances; to choose and keep the better part; to secure that,
and let the worst take care of itself. To keep a good concience and let opinion come and go as it will; to
retain a lofty self-respect, and let low self-indulgence go; to keep inward happiness, and let outward
advantages hold a subordinate place […]”139
"It is far more important that men should strive to become Christs than that they should believe that
Jesus was Christ."140
"I don't think anything has been done in the name of Christ and under the banner of Christianity that has
proven more destructive to human personality and, hence, counterproductive to the evangelism
enterprise than the often crude, uncouth, and unchristian strategy of attempting to make people aware of
their lost and sinful condition".141
“Self-esteem then, or "pride in being a human being," is the single greatest need facing the human race
today [...] Do not fear pride; the easiest job God has is to humble us. God's almost impossible task is to
keep us believing every hour of every day how great we are as his sons and daughters on planet earth”.
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“Christ is the Ideal One, for he was Self-Esteem Incarnate”.143
Schullers kerk, de Crystal Cathedral, is een gebouw dat vol zit met vrijmetselaarssymboliek. Het hele gebouw is
gemaakt van glas, om het zonlicht te ontvangen en de open hemel te aanschouwen. In het gebouw is de occulte
symboliek terug te zien, bijvoorbeeld in de piramidevormen en de passer en winkelhaak. In de New Age is de
kristallen tempel erg belangrijk als middel om tot goddelijk bewustzijn te komen.
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“Covering of the lodge: As the lectures tell us that our ancient Brethren met on the highest hills and
lowest vales, from this it is inferred that, as the meetings were thus in the open air, the only covering
must have been the overarching vault of heaven. Hence, in the symbolism of Freemasonry the
covering of the Lodge is said to be a clouded canopy or starry-decked heaven. The terrestrial
Lodge of labor is thus intimately connected with the celestial Lodge of eternal refreshment. The
symbolism is still further extended to remind us that the whole world is a Freemason's Lodge,
and heaven its sheltering cover.”144
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Een Cursus in Wonderen
In de jaren 1980 bood Robert Schuller naast gemeenteleiderschapstrainingen in de Crystal Cathedral ook de
occulte cursus ‘Een Cursus in Wonderen’145 aan (Engelse afkorting: ACIM). Er waren studiegroepjes opgezet om
deze cursus te bestuderen.146 De cursus is tussen 1965 en 1972 geschreven door de joodse, atheïstische,
klinisch onderzoekspsycholoog Helene Schucman en haar collega William Thetford. Dr. Schucman schreef de
cusus via channeling, in opdracht van een innerlijke stem, die zichzelf presenteerde als: ‘Jezus Christus’.
Schucman zat thuis aan tafel, toen plots een stem zei: “Dit is een cursus in wonderen. Maak alstublieft notities.”
Schucman schreef in zeven jaren de innerlijke dictaten van deze ‘Jezus Christus’ op; zij noemde hem ‘de Baas’,
omdat hij zo dwingend en verontrustend was. De cursus werd als manuscript aangeboden aan New Ager en
psychiater dr. Gerard Jampolsky, die mede ervoor zorgde dat het boek van bijna 1200 pagina’s werd gedrukt. Het
bestaat uit drie delen: een leerboek, een werkboek en een handleiding voor leraren. Dr. Jampolsky is enkele
keren bij Schuller in de Hour of Power diensten aanwezig geweest en zijn (op deze cursus gebaseerde) boeken
worden door Schuller aanbevolen. Ook verwijst Schuller in zijn boeken regelmatig naar Jampolsky als een
persoon van wie hij veel heeft geleerd en wie hij zeer dankbaar is. 147
Een Cursus in Wonderen is wereldwijd inmiddels zeer populair onder miljoenen mensen, mede door New Agepropagandeur Oprah Winfrey, die de cursus ook aanbiedt en in haar shows onder de aandacht brengt. De cursus
is een spirituele leerweg, die mensen leert om voor lichamelijke en geestelijke gezondheid passende attitudes
aan te nemen jegens zichzelf, het leven in het algemeen en deze wereld waarin ze bestaan. Deze passende
attitudes zijn (1) een verwerping van het Bijbelse begrip over zaken als zonde, schuld en verzoening; (2) het
omhelzen van occulte New Age leerstellingen, waaronder pantheïsme (alles is God en God is in alles) en
geestelijke groei. De cursus is een samensmelting van allerlei oosterse religieuze filosofieën, verwoord in
christelijke kernbegrippen (zoals lijden, zonde, vergeving en verzoening) die zo een nieuwe, metafysische
connotatie krijgen; ook biedt de cursus een vorm van ‘verwesterd hindoeïsme’ aan, met het doel om de
waarneming van lezers te veranderen in een visie die instemt met de non-dualistische leer van het advaita
vedanta hindoeisme. Deze hindoestaanse school leert dat de wereld zoals wij die zien ten diepste een illusie is.
De mens gelooft dat hij gescheiden is van zijn Schepper en de schepping (dualiteit), zo ontstaat lijden; maar als
hij de vergeten waarheid gaat inzien dat hij in zijn ware natuur met de Schepper en schepping is verbonden, komt
hij tot non-dualiteit en treedt er bevrijding op: vrede, rust, vrijheid, eenheid, geluk, stabiliteit en wijsheid tot gevolg
hebbend. Een ander hoofddoel van de cursus is om haar studenten aan te moedigen geestelijke (spiritistische!)
leiding te gaan volgen. De cursus leert je vooral om de wereld te gaan zien door de ogen van liefde, in plaats van
angst.
De New Age stelt liefde als tegenstelling tegenover angst. Robert Schuller heeft dit in zijn onderwijs van
Jampolsky overgenomen en Rick Warren en John Baker hebben deze visie waarschijnlijk weer van Schuller
geleerd. Het is niet Bijbels én niet logisch om liefde en angst als elkaars tegenpolen te stellen. Groot en klein. Dik
en dun. Zwart en wit. Goed en kwaad. Liefde en… angst? Nee, de Bijbel leert ons: liefde en haat: God heeft
gerechtigheid lief en haat de ongerechtigheid, Hij is er niet bang voor!148
Volgens de New Age is haat echter een gevolg van angst en als je die angst opgeeft, heb je geen last meer van
negatieve gevoelens en gedachten van angst, haat of afkeer, kritiek, twijfel, etc. Doordat angsten worden
opgegeven, komen mensen van allerlei geloven dichter tot elkaar en komt de wereld dichter bij eenheid en vrede.
Hierbij worden teksten als ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de
vrees heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.’149 uit hun tekstverband gehaald om deze valse leer te
promoten.
Laten we eens kijken naar enkele gevaarlijke leerstellingen van de cursus in wonderen, die de christelijke kerk
insluipen en naar overeenkomsten tussen de cursus en het twaalfstappenprogramma van CR. De volgende
citaten komen uit de inleiding en het eerste hoofdstuk van de Cursus. We hopen dat de woorden die nu volgen
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voldoende zijn om te toetsen aan Gods enig onfeilbaar Woord: de Bijbel. Let op, dit zijn occulte leringen, via
channeling gedicteerd door een demonische geest die zichzelf ‘Jezus Christus’ noemt.
De ‘Jezus’ van de cursus leert onder andere: “Het doel van de verzoening is om alles voor jou te herstellen. […]
Wanneer je hersteld bent in je originele staat, ga jij zelf in je natuur (aard) deel uitmaken van de verzoening. Je
deelt nu MIJN onvermogen om het gebrek aan liefde in jezelf en ieder ander te tolereren, en je MOET meedoen
aan de GROTE CAMPAGNE (crusade) om dit te verbeteren. De slogan voor deze Campagne is: ‘Luister, Leer en
DOE!’ Dat betekent: Luister naar MIJN stem, Leer om de fouten ongedaan te maken en DOE iets om het te
verbeteren. Die eerste twee alleen zijn niet voldoende. De ware leden van MIJN gemeenschap zijn ACTIEVE
werkers.”150 (accentuering in origineel)
“De kracht om wonderen te verrichten BEHOORT jou toe. Ik zal voor jou de juiste mogelijkheden creëren om ze
te doen. Maar jij moet klaar zijn, en gewillig om ze te doen, aangezien je reeds ertoe in staat bent. Door ze te
doen, zul je overtuigd worden in dit vermogen. Ik herhaal dat jij wonderen zult zien door jouw handen door MIJ.
Overtuiging komt pas echt door het uit te voeren. Bedenk je dat het vermogen latent is, dat het uitvoeren de
uitdrukking is en dat de verzoening het Doel is. […] De discipelen werd officieel en specifiek verteld om anderen
te genezen, als de Geneesheren van de Heer. Hen werd gezegd om zichzelf te genezen en hun werd beloofd dat
Ik hen nooit zou begeven of verlaten. Verzoening is de natuurlijke professie (taak, getuigenis) van de Kinderen
van God, omdat zij MIJ ‘uitvoeren’.”151 (accentuering in origineel)
In de cursus stelt deze ‘Jezus Christus’ zich voor als onze grote broer die recht heeft op respect:
“Een Oudste Broer heeft het recht gerespecteerd te worden voor zijn grotere ervaringen en een redelijke
hoeveelheid gehoorzaamheid aan zijn grotere wijsheid. Hij heeft ook recht op liefde, omdat hij een broer is, en
ook op toewijding, omdat hij zelf is toegewijd.”152
“Niemand komt tot de Vader dan door Mij,’ is een van de meest verkeerd begrepen stellingen in de Bijbel. Het
BETEKENT NIET dat Ik op enigerlei wijze gescheiden ben van (of anders ben dan) jou, BEHALVE IN TIJD. Nu,
we weten dat tijd niet bestaat. In feite is deze stelling veel betekenisvoller wanneer het wordt begrepen via een
verticale, in plaats van een horizontale as. Verticaal beschouwd, staat de mens onder mij en Ik sta onder God. In
het proces van ‘verhogen’ BEN IK hoger. Dit is omdat zonder mij de afstand tussen God en de mens te groot is
voor een mens om af te leggen. Ik overbrug enerzijds de afstand tot de mens als een Oudste Broer en anderzijds
als de Zoon van God. Mijn toewijding aan mijn broeders heeft mij de taak van het Zoonschap gebracht, die Ik
alleen volledig kan uitvoeren onder de voorwaarde dat Ik het kan DELEN.”153 (accentuering in origineel)
“De Cursus geeft en ontvouwt een gedachtensysteem dat is omhelsd door Jezus in zijn Bergrede en wat door zijn
Wederopstanding als goddelijke waarheid is gedemonstreerd. Het reikt duidelijk voorbij alle religieuze of politieke
grenzen. Door Socrates in overweging genomen, verrukking gevend aan de meesters van alle oosterse en
westerse religies en, misschien zonder het te weten, onderwezen door quantum natuurkundigen in de herkenning
van de onwerkelijkheid van observeerbare vorm.”154
Verder wordt duidelijk dat de identiteit van deze Jezus menselijk is, ‘een mens als alle mensen’, dat ‘Jezus de
mens door Christus gebruikt werd om de illusie van de wereld te illustreren’; de cursus leert dat zonde en dood
ten diepste een illusie zijn, dat zonde een gebrek aan liefde is; zonde is in het licht van de Heilige Geest een
vergissing die gecorrigeerd moet worden, in plaats van kwaad dat gestraft moet worden. Als de mens zijn
christusbewustzijn ontdekt, zal hij ook de illusie van de zonde gaan inzien. Christus is volgens de cursus niet
Gods eniggeboren Zoon, Jezus was ons grote voorbeeld, Hij werd wat wij allen moeten worden. Jezus is Christus
sámen met de mens. De mens is mét Hem de redder der wereld, christus neemt vele gedaanten aan en vele
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namen. De mens is ook IK BEN, omdat God hem schiep, de mens maakt deel uit van een grote, ondeelbare,
goddelijke geest van onmeetbare liefde, zoals de golven deeluitmaken van de oceaan.155
Over het Twaalf Stappenprogramma (CR), geciteerd uit eigen materiaal van de Cursus:
“Dit is een gedeeltelijke weergave van een opgenomen lezing gegeven door de openbarende geest van Master
Teacher.” 156 157
“Het 12 Stappen programma is een goddelijk geïnspireerde manier en methode van herstel van de fatale ziekte
van verslaving aan alcohol, alcoholisme genoemd. Een Cursus In Wonderen is een goddelijk geïnspireerde
methode en manier van herstel van jouw verslaving aan een bezeten conceptueel zelf-bestaan, zelfzuchtig in
stand gehouden door de ontkenning en afwijzing van de Eeuwige Liefde van God. Het is een verslaving aan
tijdelijk bestaan en dood dat wij mortalisme zullen noemen. Het 12 stappen programma en Een Cursus In
Wonderen zijn identiek. Niet alleen zijn zij identiek in het proces van het erkennen van een hele God of
eenstemmige geest maar tevens in de techniek waarbij jouw bewuste contact met God kan worden versterkt en,
uiteindelijk, volledig kan worden gerealiseerd.”
“Voor diegenen onder jullie die zin hebben om het te bestuderen: de vernieuwing, of de tijd van overgave, is
het enige doel van 12 Stappengroepen en bijeenkomsten van wonderleraren van God. De hele basis van
het 12 Stappen programma, inclusief de stappen zelf, is om een voortdurend bewust contact met God te
onderhouden.”
“Er is letterlijk in het geheel geen therapie in het 12-Stappen programma, behalve het toegeven van enige
voortdurende wrok die jij hebt gekoesterd; welke, wanneer jij die laat gaan, deel van het mechanisme wordt
waardoor jij hersteld, en wat ontdekt? Vergeving, van jezelf en van hen om jou heen. Dit is inderdaad ‘hoe het
werkt’. Wat wij in Een Cursus In Wonderen trachten te doen, is jou in een situatie te plaatsen waarin jij toegeeft
dat jij in diepe angst verkeert en dat het probleem niet kan worden opgelost.”
“Dus ‘hoe het werkt’, is dan een voortdurende toepassing van het oorspronkelijke treffen waar jij om hulp vroeg
en die kreeg. Jij vroeg om de hulp van een macht groter dan jijzelf als een transcederende noodzaak; eindelijk
ontdekkend - door jouw eigen vergeefse overhoop halen van jouw eigen geestloze misbruik van de Liefde van
God - dat het probleem niet kon worden opgelost. Dit is letterlijk de leer van Een Cursus In Wonderen; de
voortdurende beoefening van het ervaren van dat moment. Het is een opwindende werkelijkheid voor de Twaalf
Stappenmensen en voor diegenen onder jullie die het programma van Een Cursus In Wonderen doorlopen, om te
ontdekken dat, als jij op een voortdurende gedisciplineerde basis dit Programma beoefent, dat jij op een ochtend
wakker zult worden en zult ontdekken dat het programma jou werkt.”
“Ik heb een probleem en een oplossing. Dit is de kern van het onderwijs, omdat aan élk probleem dat gezien kan
worden in de grootsheid van de onmogelijkheid van de oplossing, een totale oplossing geboden moet worden.
Het is een wonder! ‘Er is een andere manier waarop ik hiernaar kan kijken,’ is precies wat Een Cursus in
Wonderen leert. En het leert het als de verlichting van het denken, rechtstreeks door gebed en meditatie, zoals
is voorgeschreven door het 12 stappenprogramma.”158
“Het gehele onderwijs van Een Cursus in Wonderen is om te falen in je eigen doelen. Is dit helder? De hele basis
van het onderwijs is dat jij niet kunt slagen. Hoe weerzinwekkend is het woord ‘overgave’ voor velen van jullie, in
jullie ego-manifestaties. Dit is precies en exact wat het Twaalf Stappenprogramma is. Je kunt het niet redden
door zelf-controle of beherend vermogen. Je moet gedwongen worden in een situatie van overgave of angst,
waardoor je bereid zult zijn om te zien dat er geen andere manier is waarop je je problem kunt overwinnen. En
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dan zal het wonder zich voordoen. Het is de bekentenis dat ik niet alleen het problem kan oplossen, onder geen
enkele omstandigheid.”159
“Het Twaalf Stappenprogramma is niet anders dan overgave; dít geldt ook het Werkboek van de Cursus.
En de realisatie dat er een ander weg is die niet besloten ligt in de oplossingen van mijn eigen conflicterend brein,
of wat bepaald is als mijn eigen waargenomen realiteit. Ziet u dat? We ontdekken dat in onze zwakheid onze
kracht ligt.”160
“We vergelijken dus de fundamentele principes van herstel in het Twaalf Stappenprogramma met die van
een Cursus in Wonderen. We zien dat ze beide beginnen met het erkennen van een absolute
onmogelijkheid om de problemen op te lossen van je eigen persoonlijke bestaande zelf-identiteit en dat
ze vervolgen met de totale noodzaak van een transformerende spirituele ervaring.”161
“Wees hiervan verzekerd: het gehele project van ‘terugwinning’ in het Twaalf Stappenprogramma en Een
Cursus in Wonderen is volledig gebaseerd op een goddelijke openbaring van, en een optreden van onze
zeer eigen individuele en universele bron van werkelijkheid, welke is: de eeuwige scheppende geest van
God.”162
En, bij sommige van deze stappen zul je al gauw stoppen en weigeren verder te gaan. Waarom? Je denkt nog
steeds dat je een gemakkelijker en zachtere weg naar een oplossing kunt vinden. ‘Het is een stuk gemakkeljker
voor mij om niet naar u te luisteren, Jezus van Nazareth. Het is een stuk gemakkelijker voor mij om niet te
hoeven luisteren naar de onvermijdelijkheid van mijn overgave, om toch mijn ervaring te hebben. Ik zou nog
eerder een compromis willen sluiten aan Uw adres, dat: ‘Uw wil zo gedaan wordt op aarde, zoals het is in de
Hemel’, zodat ik kan doorgaan om mijn eigen programma te besturen.’”163
Het Engelse boekje A Miracle Course, that is the 12 Step program, waarin deze passages staan geschreven,
behandeld elke stap en laat zien dat het dezelfde leer bevat als de Cursus. Het voert te ver om alles te citeren,
wie wil, kan zelf het boekje verder doornemen.164
Marianne Williamson schreef in de jaren 1990 het boek: ‘A Return to Love, Reflections on the Principles of a
Course in Miracles.’165 Het boek maakte haar (met dank aan Oprah Winfrey) een wereldbekend New Ager. Het
boek bevat de principes van herstel, die ze haalde uit de Cursus. Deze komen neer op dezelfde principes als die
van CR.
Slot
We hopen dat er inmiddels genoeg materiaal onderzocht is om aan de hand van het onderscheid door Gods
Woord en Zijn Heilige Geest te kunnen zeggen dat Celebrate Recovery uit een zeer vuile, demonische bron
afkomstig is. Laten we het Woord van onze Heere en Verlosser ter harte nemen:
“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door
dezelve ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven
vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende
wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo, een ieder
goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen
kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een
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ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders,
Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en
in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u
nooit gekend; Gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!”166
“Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen,
of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Die
bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.”167
“De rechtvaardige, wankelende voor het aangezicht van de goddelozen, is een beroerde fontein, en verdorven
springader.”168
En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen die verderfelijke ketterijen
bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven
brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij
zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap [marketingkerk!] maken; over welke het oordeel
van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. […] Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind
gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid
sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren
van degenen, die in dwaling wandelen; belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid;
want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want, indien zij, nadat zij door de
kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom
ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware
hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het
heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De
hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.169
“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot
verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als
met een brandijzer toegeschroeid. […] Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.”170
“Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en
met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en
woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen, die een
verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van
dezulken.”171
“Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht
wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van
Christus willen verkeren. Doch, al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten
hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u
iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen, of
God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van
Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want
ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.”172
Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven
worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want, indien degene, die komt, een andere Jezus
predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander
Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. […] Want zulke valse apostelen zijn
bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf
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verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij
dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.173
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven,
geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer
liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve
verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. […] Gelijk nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook
dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.
En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en
bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en
waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt; En dat gij van kinds af de Heilige Schriften
geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van
God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat
de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.174
[…] zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen
overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn,
goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus
Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland
verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht
zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël de archangel,
toen hij met den duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij
natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn
ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort en zijn door de tegenspreking van Korach
vergaan. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij
zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst,
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende
sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. […] Maar geliefden, gedenkt gij aan de
woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen Heere Jezus Christus; Dat zij u gezegd hebben, dat er in den
laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dezen zijn het, die zichzelven
afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof,
biddende in den Heiligen Geest; Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere
Jezus Christus ten eeuwigen leven.”175
“Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u
zijn, u niet bedriegen en hoort niet naar uw dromers, die gij doet dromen. Want zij profeteren u valselijk in Mijn Naam; Ik
heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE.”176
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde
leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen
hebben, die daarin gewandeld hebben.177
“Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn
uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet;
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is. Zij zijn uit de
wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit
God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.”178
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“Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij
de mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd
wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik,
nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner
eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem
wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden,
denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem,
zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle
verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der WAARHEID niet
aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden
geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in
de ongerechtigheid.”179
“En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de
draak. En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die
daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook
vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de
tekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de
aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelve werd
macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken,
dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. […]”180
“En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine
geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der
aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods”.181
“En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen
verkort worden. Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen
valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk
ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de
woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en
schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn,
daar zullen de arenden vergaderd worden.”182
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