Esoterische evolutie*
Sarah H. Leslie
Dit is een samenvatting van een thesis.1 Deze samenvatting is een weergave
van 40 jaar onderzoek door de auteur en haar medewerkers van de Iowa
Research Group en de Discernment Research Group. De volledige inhoud van
deze samenvatting kan gevonden worden in de gepubliceerde werken waar
naar verwezen wordt in de voetnoten. De documentatie vindt u ook in de
voetnoten in de vorm van hyperlinks die u leiden naar eerder gepubliceerde
werken, en een grote hoeveelheid aan bronnenmateriaal. Met andere
woorden, deze samenvatting is een vrij onorthodoxe presentatie van een
thesis die niet in gedrukte vorm in een boek of in academische tijdschriften
verschenen is. Een groot deel van deze thesis en de begeleidende documentatie is al eerder gepubliceerd op internet, met name op het academische
research blog Herescope.

Deze thesis geeft een overzicht van evolutie als kosmologisch en metafysisch model dat wetenschap en spiritualiteit verbindt op een manier die
de waarheid geweld aandoet. Evolutie is meer dan alleen een alternatief
voor het scheppingsverhaal. Evolutie is niet slechts een wetenschappelijk
idee; het is ook een geestelijke wereldbeschouwing.2 Dit werkstuk is bij
lange na niet volledig. Het is een globaal overzicht van het onderwerp
‘geestelijke evolutie’, met name van de mystiek erachter en de esoterische
toepassingen ervan in het postmoderne leven in onze moderne cultuur en
ook in de christelijke gemeente.
De evolutietheorie in zijn meest brede vorm stelt dat er een staat van
volmaaktheid bereikt kan worden, een ‘telos’ (doel, voornemen) van de
schepping die uiteindelijk zal culmineren in een ‘heropname’ van de
geschapen materie in het ‘goddelijke geheel’, waarbij de mens een ‘god’
wordt en een hoger niveau van bewustzijn bereikt. De mens als ‘goddelijke
substantie’ is een kernpunt van deze esoterische spiritualiteit, en zij leert
dat wij iets van ons ‘goddelijke wezen’ zijn kwijtgeraakt toen wij in dit
materiële bestaan terechtkwamen, maar dat wij nu langzaam verder
evolueren tot een geleidelijke ‘heropname’ in het goddelijke, zodat wij de
goddelijkheid en de volmaaktheid bereiken.3
*

Dit artikel van Sarah Leslie (BSc educatie, MSc counseling), dat in november 2016 in het
Verax Magazine verscheen (veraxinstitut.ch), zou als bijlage worden toegevoegd aan Wat
is de mens? van Edgar Andrews, maar omdat door sommige betrokkenen getwijfeld werd
aan het academische niveau ervan, werd besloten dat toch niet te doen. De auteur is toen
verzocht een en ander met aanvullende voetnoten en verwijzingen te onderbouwen, en
dat heeft ze nu gedaan. Daarom is het artikel nu aan de website toegevoegd. - E. M.

Dit idee werd door onder andere de kabbala en andere gnostische
bronnen4 ook opgenomen in het judaïsme en het christendom. De leer
houdt in dat wij ‘medescheppers’ met God zijn5, verdraait de leer van de
val van de mens in de hof van Eden, trivialiseert of negeert het kruis van
Christus (Zijn vergoten bloed voor onze zonden en Zijn opstanding), en
plaveit een nieuwe weg voor de verlossing van de mens, een weg
waarlangs hij door zijn eigen werken (zowel geestelijk als lichamelijk) zijn
eigen verlossing moet realiseren die hem weer herenigt met ‘God’ in een
eeuwige gelukzaligheid.6 Er is dus geen aandacht voor de zonde van de
mens en de noodzaak voor een Verlosser maar alleen op de menselijke
queeste naar verlossing. Als zodanig is het einddoel niet de wederkomst
van Jezus Christus of de oordeelsdag van God, maar veeleer een paradijsachtig nirvana.7

De geschiedenis van esoterische evolutie
De geschiedenis van esoterische evolutie is geworteld in de oosterse
religies (hindoeïsme, boeddhisme, zoroastrisme, het Griekse humanisme
enzovoort) die al honderden jaren voor de geboorte van Christus invloed
hadden op de joodse en later ook de christelijke theologie, tot in onze
moderne tijd.8 In verschillende perioden van de kerkgeschiedenis was
deze invloed sterker dan anders, vanwege de interactie tussen de
verschillende historische culturen en door de vermenging van bepaalde
godsdiensten. Als je naar de geschiedenis kijkt, is er bewijs dat het tij van
deze vloed van esoterisch gedachtengoed perioden van eb en vloed
kende.9 Er is geen belangrijke periode in de kerkgeschiedenis aan te wijzen
waarin de invloed het sterkst was, maar er zijn wel bepaalde momenten
geweest waarop die invloed duidelijk aanwezig was.
De mate waarin sommige van deze soms duizenden jaren oude
esoterische ideeën het moderne evangelische gedachtengoed hebben
beïnvloed, is natuurlijk onderwerp van discussie, en soms wordt die
invloed zelfs ontkend.10 Het darwinisme met zijn meer ‘wetenschappelijke’
benadering van de evolutietheorie levert slechts ‘bewijs’ voor het
onderliggende theoretische, filosofische en theologische fundament van
het oosterse mysticisme.
Halverwege de 19e eeuw werd dat onderliggende fundament al
zichtbaar in de Europese filosofie, toen het veel van de academische
disciplines begon te beïnvloeden.11 Naast de invloed die het had op de
economische theorieën (Marx en Engels), zorgde het ook voor de opkomst

van de psychologie, sociologie, antropologie en zeer veel andere opkomende wetenschappen en pseudowetenschappen.12 Het vond een gewillige partner in het occulte mysticisme dat toen opkwam, met name de
theosofie.13 Bovendien begon deze esoterische evolutietheorie de theologie van de protestantse kerken te beïnvloeden - niet alleen wat betreft
de oorsprong van de mens en de (rest van de) schepping, maar ook de
soteriologie en de eschatologie.14

Het moderne mystieke evolutionisme
De Franse Jezuïet, antropoloog, filosoof en priester Pierre Teilhard de
Chardin zou bekend worden als de ‘vader’ van het moderne mystieke
evolutionisme dat we nu kennen als de newagebeweging. Teilhard stelde
dat, net zoals de mensheid zich uit een apensoort had ontwikkeld (darwinisme), er nog eens een evolutionaire sprong zou plaatsvinden, waarna de
mensheid plotseling zou ontwaken als een hogere soort met een hoger
bewustzijn die hij Homo noeticus (de nieuwe mens) noemde.15 Teilhard
was voorzichtig genoeg om al zijn theorieën in christelijke terminologie te
hullen en de twee wereldbeschouwingen samen te brengen in een nieuwe
eschatologie waarin de mens een nieuw niveau van kosmische heelheid
zou bereiken, als wereldbrein, dat Teilhard de ‘noösfeer’ noemde (zoiets
als een geestelijke atmosfeer, een parapsychologisch hoger niveau).
Teilhard bedacht ook de term ‘omegapunt’ (volgens hem het eindpunt van
de evolutie), de uiteindelijke convergentie (samenstroming) van materie
en bewustzijn, een eschatologische climax.16
Martin Erdmann denkt, en hij ondersteunt zijn mening met historisch
contextueel bewijs, dat het idee van het moderne evolutionisme, vooral
wat betreft de invloed ervan op de christelijke theologie, herleid kan
worden tot Gottfried Wilhelm Leibniz. En Leibniz, die zelf beïnvloed werd
door de Duitse protestantse mysticus, filosoof en theoloog Jakob Böhme,
werkte aan een quasiwetenschappelijk model dat moest aantonen dat
Gods schepping zich naar een hogere toestand van volmaaktheid
ontwikkelde. Het Duitse mysticisme werd vanuit de oorspronkelijke
kerngroep van mystieke denkers verder verspreid. Tot deze denkers
behoorden Friedrich von Schelling, Immanuel Fichte, Johann Wolfgang
von Goethe, en Georg Wilhelm Friedrich Hegel.17 In zijn opmerkelijke boek
Hegel and the Hermetic Tradition (2001) zegt Glenn Magee dat Hegel zijn
filosofie baseerde op de leerstellingen van het occulte hermetisme en dat

hij ernaar streefde deze leerstellingen om te vormen tot een christelijk
paradigma dat gebaseerd zou zijn op een evolutionaire teleologie.18

De ‘new age’ op aarde
In de 19e eeuw begonnen de theosofen (Madame Blavatsky en haar
trawanten Annie Besant, Alice Bailey en anderen) te spreken over een
‘nieuwe tijd’ op aarde die gebaseerd zou zijn op het evolutionaire
ontwaken van de mensheid. Zij baseerden hun leerstellingen op een combinatie van demonische boodschappen en hindoeïstisch mysticisme. Zij
voorspelden dat er in de nabije toekomst een tijd zou aanbreken waarin
hun ‘geheime plan’ voor een nieuwe wereldorde geleidelijk aan omgevormd zou kunnen worden tot een ‘open samenzwering’.19 Het boek De
Aquarius Samenzwering (1980) van Marilyn Ferguson was feitelijk de
officiële ‘coming out’ van deze beweging. Ferguson beschreef tot in detail
wat ‘het Plan’ inhield, en hoe de belangrijke instanties en organen van de
maatschappij overgenomen zouden worden, met name de wetenschappen en het onderwijs, om zo het evolutionaire pad van de mensheid
te bespoedigen. Het is belangrijk om op te merken dat Ferguson sterk de
nadruk legde op een ‘nieuw verstand’ of een ‘nieuwe geest’, een nieuwe
manier van kijken naar de werkelijkheid, als noodzakelijke voorwaarde
voor deze laatste evolutionaire stap.20

Totalitair collectivisme
In de tweede helft van de 19e eeuw waren er ook anderen die begonnen
met het onderverdelen van de mensheid in collectieven (groepen). De
implementatie van deze vorm van esoterische evolutie was structureel en
procedureel van aard, en dit aspect (collectivisme) kende vele variaties.
Het marxisme met zijn benadrukking van collectieven is een duidelijk
voorbeeld. Men was ervan overtuigd dat door mensen in groepen, cellen,
eenheden (of hoe je ze ook noemen wilt) te plaatsen, de evolutie sneller
naar een hoger plan getild zou worden.21 Het mystieke evolutionisme als
zodanig is dus utopiaans. Het ziet de mensheid als kneedbaar en gelooft
dat het doel de middelen heiligt. Maar de ‘nuttige’ middelen en methoden
werden maar al te vaak totalitair, en dat is de duistere onderstroom van al
het evolutionaire mysticisme. De social engineers (zij die de mensheid
willen veranderen in het door hen gewenste beeld) ontdekten dat de mens

met kracht in kleine groepen, communes, gemeenschappen, stammen,
werkeenheden enzovoort gedwongen kan worden om te presteren, zelfs
al werkt de lage natuur van de mens deze utopische droom tegen.22 Deze
experts leerden dat ‘operante conditionering’*, met name zoals dat verfijnd werd door B. F. Skinner, een effectieve methode was om mensen
ertoe te dwingen hun gedrag te veranderen, waarbij zij gehoorzaamheid
beloonden en diegenen die niet wilden of konden leren, bestraften.23

De algemene systeemtheorie
De algemene naam voor deze collectieve evolutie is ‘algemene systeemtheorie’. Het doel ervan - namelijk van het organiseren van de mensheid
in gestructureerde eenheden - is het faciliteren van een kos-mische
overgang naar een verenigd geheel.
Een bekend boek dat de algemene systeemtheorie gedetailleerd beschrijft als middel om de menselijke esoterische en structurele evolutie te
bevorderen, is een boek van newageleider Jeffrey S. Stamps getiteld
Holonomy: A Human Systems Theory (1980). Hele sociale systemen kunnen hervormd worden om bewuste evolutie te faciliteren, volgens Stamps’
hiërarchische modellen.24 Barbara Max Hubbard, een bekende newageleider, schreef ook veel over dit onderwerp van de evolutie van het
bewustzijn van de mens, met het uitdrukkelijke doel om een ‘Harmagedon
alternatief’ voor de bijbelse profetie te creëren.25 Hierin is het teleologische doel van esoterische evolutie duidelijk zichtbaar.

Psychotherapie
Er waren vele andere occultisten, mystici, goeroes en geestelijke
‘zieners’ die aan het einde van de 19e eeuw verschillende samenlevingen
hebben beïnvloed. De Duitse geschiedenis van het mysticisme aan het
einde van de 19e eeuw is samengevat in Richard Nolls twee boeken over
Carl Jung, The Jung Cult, en het vervolg daarop, The Aryan Christ.26 De
essentie van deze bewegingen was de bewuste evolutie van de mens, die
opnieuw vormgegeven werd in termen van geestelijke verlichting. Jung
zag de psychotherapie als een inwijdingsritueel in de occulte mysteriën,
waardoor de evolutie van het bewustzijn een kans kreeg.27

*

Een leerproces gebaseerd op beloning en straf. - E. M.

Dit werd vervolgens in de 20e eeuw een subthema van de psychologie.
Als de hele mensheid (dus als collectief) het nirvana wilde bereiken,
moesten alle mensen transformerende oefeningen doorlopen (geestelijk,
psychologisch en sociologisch).28 Deze methoden waren gebaseerd op het
bereiken van een andere bewustzijnstoestand, door meditatie (contemplatie), drugs, of zelfs door bewust contact te zoeken met de geestenwereld.29

Human Potential Movement*
Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw The Beatles zich met oosterse
mystiek gingen bezighouden (ze hadden een eigen goeroe), begon de
popcultuur zich ook vrij snel te verdiepen in deze andere bewustzijnstoestanden.30 In diezelfde tijd probeerden Carl Rogers en Abraham
Maslow de psychologie te gebruiken als middel om de massa te transformeren en te indoctrineren in de nieuwe manieren van denken, voelen,
zien en gedrag.31 Zo begon de ‘zelfhulpbeweging’ (ook wel de ‘Human
Potential Movement’ genoemd), die al snel een officiële tak van de
newagebeweging werd.32 In jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
drong deze beweging met alarmerende snelheid binnen in de evangelische
gemeenten en werd snel geïntegreerd in de theologie met de leer dat de
mens in wezen goed is, maar nog een beetje hulp nodig heeft van God.33
Zo werd de humanistische psychologie een effectief middel waarmee het
proces begon om gelovigen in te prenten dat zij bezig zijn met een
voortgaande spirituele reis en dat zij zichzelf - en zelfs de planeet - tijdens
die reis kunnen vervolmaken.34

Alternatieve toekomstscenario’s
Het Stanford Research Institute (SRI) deed menselijke experimenten met
betrekking tot verstand† en materie, en promootte Extrasensory
Perception‡ (ESP) als middel om de mensheid verder te helpen in haar
geestelijke ontwikkeling. Op een kritiek moment in de geschiedenis zou
een belangrijke theosoof bij het SRI, Willis Harman, een positieve invloed
*

De Human Potential Movement streeft naar de exploitatie van het menselijk potentieel,
van de kracht in de mens. - E. M.
† Hier het onstoffelijke verstand. - E. M.
‡ Buitenzintuiglijke waarneming. - E. M.

hebben op de evangelisch christelijke leiders tijdens twee grote bijeenkomsten over ‘de toekomst’, die gesponsord werden door de Billy Graham
Association ergens achterin de zeventiger jaren van de vorige eeuw.35 Het
was tijdens die twee bijeenkomsten dat de evangelische leiders hoorden
over alternatieve toekomstscenario’s waarin Jezus niet ‘spoedig’ terug
kwam naar de aarde. Deze kerkleiders werden aangemoedigd om zich
nieuwe toekomstscenario’s voor te stellen waarin de mens de aarde en
zichzelf kan genezen en vervolmaken door wetenschap en filosofie, sociale
verandering en een ‘wereldwijde verandering van denken’ (de titel van
een boek van Willis Harman).36

Heerschappijtheologie*
Er is al veel geschreven over de opkomst van de postmoderne neo-evangelische beweging, maar om het kort samen te vatten: het hoofdkwartier
van de nieuwe eschatologie zou het Fuller Theological Seminary worden.37
Daar begonnen de professoren hard te werken aan nieuwe theologieën
die een nieuw wereldbeeld op zouden nemen waarin de gemeente van
Christus zich op aarde steeds meer zou ontwikkelen naar de volmaaktheid.† Tot die theologieën kunnen we ook het ‘dominionisme’ of
‘kingdom now’ rekenen (dat ook in andere delen van de christenheid
aangeprezen werd), dat leert dat de mensheid zichzelf en de aarde moet
verbeteren voordat Jezus terug zal (kunnen) keren.38 Het Amerikaanse
Centrum voor Wereldzending‡ (dat werd aangevoerd door dr. Ralph
Winter, die sterk beïnvloed was door Willis Harman) begon de aarde te
reorganiseren in ‘verwantschapsgroepen’ gebaseerd op etniciteit (niet op
taal).39 Dit is geen uitzondering. Alle esoterisch evolutionistische bewegingen bevatten een element van raciale zuiverheid en suggereren
expliciet of impliciet dat sommige rassen lager op de evolutionaire ladder
staan dan andere.40 Sommigen hebben zelfs toetsen ontwikkeld om
‘hogere orde’-vaardigheden en -capaciteiten te kunnen meten.41

*

Deze theologie kent verschillende stromingen. - E. M.
Dat betekent natuurlijk niet dat er geen orthodoxe studenten aan Fuller studeren die
ondanks de onorthodoxe ideeën van sommige van hun professoren gewoon orthodox
blijven (denk aan dr. James White). Helaas zijn er onevenwichtige lieden die iedereen die
aan Fuller heeft gestudeerd in het verdachtenbankje zetten. - E. M.
‡ https://www.frontierventures.org/about/history
†

Geestelijke vorming*
Geestelijke vorming is een concept dat is ontwikkeld aan het Fuller
Theological Seminary door Roberta Hestenes42 (Larry Crabb43 en Richard
Foster44 zouden dit idee verder introduceren in de evangelische beweging). Geestelijke vorming vertegenwoordigde een perfecte mix van
mysticisme (veranderde bewustzijnstoestanden) en een gebalanceerd
lichaam (vorming). Bedenk dat het praktiseren van oosters mysticisme bijvoorbeeld yoga - zowel een lichamelijke als een mentale component
bevat.45

Het megakerkmodel
Peter Drucker, de bekende managementgoeroe, kreeg in die tijd veel
invloed in de kerk. Hij hielp bij de lancering van het Leadership Network.46
Gebaseerd op dezelfde hiërarchische netwerkstructuren zoals uiteengezet
in Marilyn Fergusons beschrijving van de new age, begon het Leadership
Network nieuwe gemeentestructuren te vormen gebaseerd op ‘downline’† netwerkstructuren die hiërarchisch van aard waren (ongeveer zoals
bij multilevel marketing of netwerkmarketing).47 Deze structuren creëren
een duidelijk platform voor indoctrinatie, waarbij gewaarborgd wordt dat
het ‘DNA’ van de leider uniform ‘downline’ (naar de lagere leden van de
hiërarchie) overgedragen wordt.48 Men was van mening dat deze homogene boodschap zou zorgen voor de emergentie (opkomst) van een
nieuwe gemeentelijke orde waarin iedereen het doel had te komen tot
een collectief harmonieus geheel.
Met name Peter Drucker groeide op in een gezin dat deel uitmaakte van
de zogenaamde Wiener Kreis, een groep die zich bezighield met het
creëren en bevorderen van een nieuwe sociale orde (Comteaans positivisme‡).49 Drucker geloofde dat mensen in een vormingsgroep samen
een hogere vorm van spiritualiteit zouden kunnen bereiken.50 Drucker zag
dit toen ook als mogelijk concept voor het bedrijfsleven - een collectief
*

Het ontwikkelen van geestelijke volwassenheid en vitaliteit. - E. M.
Als u een bedrijf start en mensen werft die in datzelfde bedrijf onder u gaan werken en
inkomsten voor u generen, zijn deze mensen uw ‘downline’. Bij netwerkmarketing betreft
het een piramide van zelfstandige verkopers die inkomsten genereren door directe verkoop van producten en het werven van nieuwe verkopers. Daarbij wordt gebruikgemaakt
van persoonlijke relaties. Het wordt soms wel vergeleken met een piramidespel, met dit
verschil dat er werkelijke producten aangeboden worden. - E M.
‡ Genoemd naar de filosoof Auguste Comte. - E. M.
†

bedrijfsorganisme.51 Hij zag de staat (de overheid) als het belangrijkste
middel om die evolutie een kans te geven, maar alleen als de staat
verweven zou worden met het bedrijfsleven en de private sector (kerken
en liefdadigheidsinstellingen) en zo als een kruk met drie poten zou
functioneren.52 Drucker werkte later samen met belangrijke evangelische
leiders zoals Rick Warren, Bill Hybels, Randy Pope en anderen om het
megakerkmodel te ontwikkelen als een quasi-bedrijfsstructuur dat in
beheersbare cellen (kleine groepen) opgedeeld werd die deze paradigmawisseling* het beste zouden kunnen faciliteren.53

De nieuwe apostolische reformatie
Het is van belang erop te wijzen dat de gemeente, terwijl zij hervormd
werd tot dit downline hiërarchisch netwerk, op nieuwe, nog nooit vertoonde manieren verbonden werd met het bedrijfsleven en overheidsorganen.54 C. Peter Wagner, ook van Fuller, zou de laatste tientallen jaren
van zijn leven wijden aan de vorming van een wereldwijd netwerk dat hij
de Nieuwe Apostolische Reformatie (NAR) noemde en dat geleid werd
door zelfbenoemde ‘apostelen’ en ‘profeten’ die beweerden dat zij superieure, bovennatuurlijke gaven en krachten verkregen hadden. Enkele
jaren geleden begon Wagners NAR-netwerk te pochen dat het gezag zou
krijgen over zeven bergen (of ‘invloedssferen’) om zo over de aarde te
kunnen heersen - een duidelijke verwijzing naar het dominionisme.55 Het
is veelzeggend dat Wagner enkele esoterische evolutionaire leerstellingen
van een obscure sekte als de Late Regen opnam in zijn theologie, een
beweging die beïnvloed was door de gnostiek, die leerde dat de gelovigen
zichzelf konden verbeteren op aarde, de aarde konden overnemen en het
oordeel uit konden voeren, en dat zij zodoende goden konden worden.56

De emerging church
Tegelijkertijd werd aan het einde van de jaren negentig van de vorige
eeuw door het Leadership Network de ‘emerging church’ (de ‘opkomende’
of ‘ontwakende’ kerk)57 als nieuwe beweging gelanceerd als een openlijke
*

Een grote maatschappelijke verandering die gepaard kan gaan met onrust en verwarring,
maar ook met hoop en vertrouwen. Een overgang van de ene naar de andere tijd, zoals een
culturele revolutie, het begin van de industriële revolutie, of (voor newagers) een overgang
van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. - E. M.

poging om een ‘kwantumverschuiving’ te veroorzaken in de spiritualiteit
van de evangelische beweging.58
Leonard Sweet, een van de grondleggers van deze beweging, zou dit
zelfs een nieuwe ‘kwantumspiritualiteit’ gaan noemen in een boek met dezelfde titel.59 Vervolgens bevorderde hij de integratie van de evolutionaire
idealen van de newagers - inclusief en met name die van Teilhard de
Chardin - met de christelijke leer tot een nieuwe vorm van christendom.60
In het jaar 2000 hield het Leadership Network een conferentie genaamd
‘Exploring Off the Map’* waarin leidende newagers zoals Peter Senge (de
goeroe van het evolutionair mysticisme) en andere leiders als hoofdsprekers uitgenodigd waren.61
Warren B. Smith, die zich vanuit de new age tot Jezus Christus bekeerde,
heeft uitvoerig over Leonard Sweet en de emerging church geschreven.62
Ja, het woord ‘emerging’ heeft zelfs een diepe betekenis in de
evolutionaire kosmogonie van Teilhard.63 Er kan nog veel meer over dit
onderwerp gezegd worden, maar daarvoor is hier helaas geen ruimte.

Transformatie of paradigmawisseling
Er moet ook op gewezen worden dat bepaalde marketingmethoden,
vooral die welke ontwikkeld zijn door socioloog dr. Everett Rogers (zoals
de innovatietheorie in zijn boek Diffusion of Innovation) de verspreiding
van de evolutionaire wereldbeschouwing bevorderen.64 Deze principes
zijn gebaseerd op de esoterische en evolutionaire wetenschap van Thomas
Kuhn, de auteur van The Structure of Scientific Revolutions (1962). Kuhn
stelde dat niet alleen het inzicht van de mens in de wetenschap evolueert,
maar dat de wetenschap (de waarheid) zelf ook evolueert. Kuhn stelde een
model van een paradigmawisseling voor om daarmee de soms plotselinge
veranderingen in de manier van denken over de wetenschap en het
verstaan van de wetenschap zelf te kunnen verklaren.65 Deze verandering
van denken werd vervolgens een actief onderzoeksproject voor veel aan
de overheid verbonden sociaal wetenschappers, psychologen en professionele marketeers.66 Deze psychosociale marketingmethode werd toen
wereldwijd de standaardmethode voor evangelisatie en missionair werk.67
‘Paradigmawisseling’ werd binnengehaald en verwelkomd als de belangrijkste methode van sociale transformatie zoals weergegeven in Marilyn
Fergusons boek De Aquarius Samenzwering. En ‘paradigmawisseling’ (of
de minder aanstootgevende naam ‘transformatie’) sprak ook bepaalde
*

Zeg maar ‘verkenningen buiten de gebaande wegen’. - E. M.

delen van de evangelische beweging aan.68 Dat gebeurde vooral door de
trainingen van het Leadership Network, dat openlijk de gemeente van
Christus wilde bevrijden van denominaties en leerstellingen. Dus berouw,
bekering, zonden belijden, de verandering van de innerlijke mens en de
ware verlossing door Jezus Christus, werden vervangen door een verandering van denken, een nieuw wereldbeeld, en een nieuwe reeks geloofsovertuigingen.69

Het bijbelse perspectief
De apostel Paulus beschrijft het bijbelse perspectief in Romeinen 8:1832:
‘Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want
met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der
zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet
vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in
hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de
vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der
kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar
delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die
de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die
hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe
zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij
niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze
zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren,
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij,
die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar
de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn
voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook
tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de
eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd
heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft
Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook
verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen
schenken?’
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