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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 woor-
den: deze samenvatting is een vrij onorthodoxe presentatie van een thesis die 
niet in gedrukte vorm (in een boek) of in academische tijdschriften versche-
nen is. Een groot deel van deze thesis en de begeleidende documentatie is al 
eerder gepubliceerd op internet, met name op het academische researchblog 
Herescope. 

 
Deze thesis geeft een overzicht van evolutie als kosmologisch en meta-

fysisch 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 ma-
teriële bestaan terechtkwamen, maar dat wij nu langzaam verder evolue-

 
* Dit artikel van Sarah Leslie (BSc educatie, MSc counseling - rogeriaanse therapie), dat in 
november 2016 in het Verax Magazine verscheen (veraxinstitut.ch), zou als bijlage worden 
toegevoegd aan Wat is de mens? van prof. dr. Edgar Andrews, maar omdat door sommige 
betrokkenen getwijfeld werd aan het academisch niveau ervan, werd besloten dat toch 
niet te doen. De auteur is toen verzocht een en ander met aanvullende voetnoten en ver-
wijzingen te onderbouwen, en dat heeft ze nu gedaan. Daarom is het artikel nu aan de 
website toegevoegd. Toch zal het niet aan het boek zelf toegevoegd worden, omdat de 
aanvullingen niet ‘automatische goedkeuring’ van de meelezers betekent. - E. M. 

http://herescope.blogspot.com/
https://veraxinstitut.ch/


ren tot een geleidelijke ‘heropname’ in het goddelijke, zodat wij de godde-
lijkheid en de volmaaktheid bereiken.3 

Dit idee werd door onder andere de kabbala en andere gnostieke bron-
nen4 ook opgenomen in het judaïsme en het christendom. De leer houdt 
in dat wij ‘medescheppers’ met God zijn5; zij 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 waar-
langs hij door zijn eigen werken (zowel geestelijk als lichamelijk) zijn eigen 
verlossing moet realiseren die hem weer herenigt met ‘God’ in een eeu-
wige gelukzaligheid.6 Er is dus geen aandacht voor de zonde van de mens 
en de noodzaak voor een Verlosser, maar alleen voor de menselijke quees-
te 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 de-
ze invloed sterker dan anders, vanwege de interactie tussen de verschil-
lende historische culturen en door de vermenging van bepaalde gods-
diensten. 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 
die 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 eso-
terische ideeën het moderne evangelische gedachtengoed hebben beïn-
vloed, is natuurlijk onderwerp van discussie, en soms wordt die invloed 
zelfs ontkend.10 Het darwinisme met zijn meer ‘wetenschappelijke’ bena-
dering van de evolutietheorie levert slechts ‘bewijs’ voor het onderlig-
gende theoretische, filosofische en theologische fundament van het oos-
terse mysticisme.  

Halverwege de 19e eeuw werd dat onderliggende fundament al zicht-
baar 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 psy-
chologie, sociologie, antropologie en zeer veel andere opkomende weten-
schappen 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 new-agebeweging. Teilhard stelde 
dat, net zoals de mensheid zich uit een apensoort had ontwikkeld (darwi-
nisme), 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). Teil-
hard bedacht ook de term ‘omegapunt’ (volgens hem het eindpunt van de 
evolutie), de uiteindelijke convergentie (samenkomen, eenwording) 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 ontwik-
kelde. 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 ba-



seerde 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 tra-

wanten Annie Besant, Alice Bailey en anderen) te spreken over een ‘nieu-
we tijd’ op aarde die gebaseerd zou zijn op het evolutionaire ontwaken 
van de mensheid. Zij baseerden hun leerstellingen op een combinatie van 
boodschappen uit de ‘hogere wereld’ 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 omge-
vormd zou kunnen worden tot een ‘open samenzwering’.19 Het boek De 
Aquarius Samenzwering (1980) van Marilyn Ferguson was feitelijk de offi-
ciële ‘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 wetenschap-
pen en het onderwijs, om zo het evolutionaire pad van de mensheid te 
bespoedigen. Het is belangrijk om op te merken dat Ferguson sterk de na-
druk legde op een ‘nieuw verstand’ of een ‘nieuwe geest’ - op 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 wil-



len 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 ver-
fijnd 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 systeem-
theorie’. Het doel ervan - namelijk van het organiseren van de mensheid 
in gestructureerde eenheden - is het faciliteren van een kosmische over-
gang naar een verenigd geheel. 

Een bekend boek dat de algemene systeemtheorie gedetailleerd be-
schrijft als middel om de menselijke esoterische en structurele evolutie te 
bevorderen, is een boek van new-ageleider Jeffrey S. Stamps getiteld Holo-
nomy: 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 new-age-
leider, schreef ook veel over dit onderwerp van de evolutie van het be-
wustzijn van de mens, met het uitdrukkelijke doel om een ‘Harmagedon 
alternatief’ voor de bijbelse profetie te creëren.25 Hierin is het teleolo-
gische doel van esoterische evolutie duidelijk zichtbaar. 
 
 
Psychotherapie 
 

Er waren vele andere occultisten, mystici, goeroes en geestelijke ‘zie-
ners’ die aan het einde van de 19e eeuw verschillende samenlevingen 
hebben beïnvloed. De Duitse geschiedenis van het mysticisme aan het ein-
de 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 psy-
chotherapie 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, moes-
ten alle mensen transformerende oefeningen doorlopen (geestelijk, psy-
chologisch en sociologisch).28 Deze methoden waren gebaseerd op het be-
reiken van een andere bewustzijnstoestand, door meditatie (contempla-
tie), drugs, of zelfs door bewust contact te zoeken met de geestenwe-
reld.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 pop-
cultuur zich ook vrij snel te verdiepen in deze andere bewustzijnstoe-
standen.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 ge-
drag.31 Zo begon de ‘zelfhulpbeweging’ (ook wel de ‘Human Potential Mo-
vement’ genoemd), die al snel een officiële tak van de new-agebeweging 
werd.32 In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw drong deze be-
weging met alarmerende snelheid binnen in de evangelische gemeenten 
en werd snel geïntegreerd in de theologie met de leer dat de mens in wez-
en goed is, maar nog ‘een beetje hulp nodig heeft van God’.33 Zo werd de 
humanistische psychologie een effectief middel waarmee het proces be-
gon om gelovigen in te prenten dat zij bezig zijn met een voortgaande spi-
rituele 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 Percep-
tion‡ (ESP) als middel om de mensheid verder te helpen in haar geestelijke 
ontwikkeling. Op een kritiek moment in de geschiedenis zou een belang-
rijke theosoof bij het SRI, Willis Harman, een positieve invloed hebben op 

 
* 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. 



de evangelisch christelijke leiders tijdens twee grote bijeenkomsten over 
‘de toekomst’, die ergens achter in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
gesponsord werden door de Billy Graham Association.35 Het was tijdens 
die twee bijeenkomsten dat de evangelische leiders hoorden over alter-
natieve toekomstscenario’s waarin Jezus niet ‘spoedig’ terugkwam naar 
de aarde. Deze kerkleiders werden aangemoedigd om zich nieuwe toe-
komstscenario’s voor te stellen waarin de mens de aarde en zichzelf kan 
genezen en vervolmaken door wetenschap en filosofie, sociale verande-
ring 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-evan-
gelische 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 volmaakt-
heid.† Tot die theologieën kunnen we ook het ‘dominionisme’ of ‘kingdom 
now’ rekenen (dat ook in andere delen van de christenheid aangeprezen 
wordt), 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 Som-
migen 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 on-
danks de onorthodoxe ideeën van sommige van hun professoren gewoon orthodox blijven. 
Helaas zijn er onevenwichtige (conspiratoriale, sensationalistische) lieden die iedereen die 
aan Fuller heeft gestudeerd in het verdachtenbankje zetten (omdat zulke lieden maar 
moeilijk in categorieën kunnen denken). - E. M. 
‡ https://www.frontierventures.org/about/history 

https://www.frontierventures.org/about/history


Geestelijke vorming* 
 

Geestelijke vorming is een concept dat aan het Fuller Theological Semi-
nary is ontwikkeld door Roberta Hestenes42 (Larry Crabb43 en Richard 
Foster44 zouden dit idee verder introduceren in de evangelische bewe-
ging). Geestelijke vorming vertegenwoordigde een perfecte mix van mysti-
cisme (veranderde bewustzijnstoestanden) en een gebalanceerd lichaam 
(vorming). Bedenk dat het praktiseren van oosters mysticisme - bijvoor-
beeld (de verschillende vormen van) 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 ‘down-
line’† 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 homo-
gene boodschap zou zorgen voor de emergentie (opkomst) van een 
nieuwe gemeentelijke orde waarin iedereen het doel had ingebed te wor-
den in een collectief harmonieus geheel. 

Peter Drucker groeide op in een gezin dat deel uitmaakte van de zoge-
naamde 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 bedrijfsorganis-

 
* 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 ver-
koop 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. 



me.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 liefdadigheidsin-
stellingen) en zo als een kruk met drie poten zou fungeren.52 Drucker werk-
te 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 ver-
toonde manieren verbonden werd met het bedrijfsleven en overheids-
organen.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 supe-
rieure, bovennatuurlijke gaven en krachten verkregen hadden. Enkele ja-
ren 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 new-agers) een over-
gang 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 de-
zelfde titel.59 Vervolgens bevorderde hij de integratie van de evolutionaire 
idealen van de new-agers - 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 new-agers zoals Peter Senge (de 
goeroe van het evolutionair mysticisme) en andere leiders als hoofdspre-
kers 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 evolutio-
naire kosmogonie van Teilhard de Chardin.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’) ook evolueert. Kuhn stelde een 
model van een paradigmawisseling voor om daarmee de soms plot-selinge 
veranderingen in de manier van denken over de wetenschap en het 
verstaan van de wetenschap te kunnen verklaren.65 Deze verande-ring van 
denken werd vervolgens een actief onderzoeksproject voor veel aan de 
overheid verbonden sociaal wetenschappers, psychologen en pro-
fessionele marketeers.66 Deze psychosociale marketingmethode werd 
toen wereldwijd de standaardmethode voor evangelisatie en missionair 
werk.67 

‘Paradigmawisseling’ werd binnengehaald en verwelkomd als de belang-
rijkste methode van sociale transformatie zoals weergegeven in Marilyn 
Fergusons boek De Aquarius Samenzwering. En ‘paradigmawisseling’ (of 

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



de minder aanstootgevende naam ‘transformatie’) sprakeook bepaalde 
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 veran-
dering van denken, een nieuw wereldbeeld, en een nieuwe reeks geloofs-
overtuigingen.69 
 
 
Het bijbelse perspectief 
 

De apostel Paulus beschrijft het bijbelse perspectief in Romeinen 8:18-
32: 

 
‘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 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, die de Geest 
als eerste gave ontvangen hebben, zuchten in de verwachting van het zoon-
schap: 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, ver-
wachten 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 
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 mede-werken 
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 eerst-
geborene 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 ver-
heerlijkt. 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 schen-
ken?’ 



Noten 
 
1 De auteur, Sarah Huling Leslie, heeft een BSc in Educatie en een MSc in Counseling. Deze 
thesis is gepresenteerd aan een groep wetenschappers van het Creation Museum in 
Petersburg, Kentucky (in december 2013), samen met gerelateerde presentaties door 
Warren B. Smith en wijlen ds. Larry DeBruyn. De auteur heeft de Evangelical Times in maart 
en april 2014 toestemming gegeven een eerdere versie van deze samenvatting te 
publiceren (deel 1 en deel 2); en ook het Verax Magazine (dl. 1), nov. 2016. Het artikel is 
ook in het Nederlands beschikbaar op de website van dhr. Maatkamp omdat het artikel 
destijds in het boek Wat is de mens? van dr. Edgar Andrews opgenomen zou worden. De 
documentatie in deze voetnoten is niet zeer uitgebreid; het zijn slechts enkele voor-
beelden. Er zou nog veel meer materiaal aan toegevoegd kunnen worden.  
 
2 Dit is het hoofdthema van de thesis. Biologische evolutie is een verandering in erfelijke 
eigenschappen gedurende vele generaties. Charles Darwin verving met zijn theorie het 
bijbelse scheppingsverhaal. Zodoende betrad zijn wetenschappelijke hypothese het terrein 
van de mystiek, dat tot dat moment het domein van de verschillende wereldgodsdiensten 
was, met name het boeddhisme en het hindoeïsme, dat spirituele fasen kent waarlangs 
men zich verder kan ontwikkelen tot de volmaaktheid (nirvana). Het was de Franse jezuïet/ 
paleontoloog/priester/filosoof Teilhard de Chardin die rond de eeuwwisseling (eind 19e, 
begin 20e eeuw) als eerste de evolutie met het christelijk geloof probeerde te verbinden. 
Hij staat ook wel bekend als de vader van de ‘new age’, een beweging die bepaalde as-
pecten van het oosterse mysticisme in de samenleving wilde brengen, met name evolutie. 
Zie ook het overzichtsartikel van Sarah Leslie getiteld Evolution & the New Age Movement: 
How Eastern Mysticism Promulgated Evolution. Zie ook het historische overzicht van dr. 
Martin Erdman, Salvation Through Technology: Creating A Posthuman New Breed. Zie ook 
van dr. Erdmann, The Spiritualization of Science, Technology, and Education in a One-World 
Society, European Journal of Nanomedicine (2009 dl. 2:31-38); met een verwijzing naar 
Willis Harman in The Spiritualization of Science.  
 
3 Zie het ‘Overzicht van de gnostiek in het vroege christendom’ door H. H. Milman in The 
History of Christianity (New York: Harper & Bros., 1844), vooral pag. 422-424. Voor een 
illustratie van deze punten zie Mystical Experiences: A Substitute for True Spirituality.  
 
4 Het gezaghebbende werk over dit onderwerp is Hegel and the Hermetic Tradition van 
Glenn A. Magee (Cornell University, 2001) dat intellectueel historisch licht werpt op de 
invloed van de Hermetische en Kabbalistische geschriften op Georg W. F. Hegel, wiens 
geschriften op zijn beurt de christelijke theologie van de afgelopen tweehonderd jaar 
hebben beïnvloed. Zie ook As In Heaven, So On Earth: Part 1: The Doctrines of Dominion-
ism. Een voorbeeld van de invloed van de Kabbala op het evangelisch christendom: Sarah 
H. Leslie, Quantum Metaphysics: A New Cosmology for the Church, Part 4.  
 
5 Het idee van de mens als medeschepper met God verwijst natuurlijk niet naar de 
schepping van de aarde, maar veeleer naar de huidige samenwerking tussen God en mens 
in het evolutieproces dat de aarde zal transformeren, inclusief het scheppen van een nieuw 
paradijs (soms ‘het bouwen van het koninkrijk van God op aarde’ genoemd). Om de 
theologische gelijkenissen tussen evangelicalen en new-ageleiders te kunnen vatten, zie 
deze artikelen op Herescope: Prepare for the Future with Rick Joyner or Barbara Marx 
Hubbard? en New Age and Latter Rain: Two Complementary Eschatologies. 
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6 De analyse van deze constructies door ds. Larry DeBruyn in zijn artikel on theosis, or 
divinization is een solide theologische weerlegging van deze verkeerde leer. Er moet ook 
opgemerkt worden dat de oudtestamentische profeten, met name wat betreft hun waar-
schuwingen tegen afgoderij en de gevolgen ervan, genegeerd of omzeild worden, waarbij 
hun boodschap geallegoriseerd wordt of verkeerd wordt toegepast in dit onbijbelse ver-
lossingsscenario. 
 
7 Geestelijke evolutie zoals dat in het hindoeïsme en boeddhisme geleerd wordt, houdt in 
dat een uiteindelijke staat van volmaaktheid, vrijheid en geluk bereikt kan worden die 
bevrijdt van de banden van het karma. Dit is ongeveer gelijk aan een kernpunt in de leer 
van de ‘dominionisten’, ongeacht uit welk theologisch ‘kamp’ het lijkt te komen - het leert 
dat het koninkrijk van God op aarde (met de begeleidende utopische volmaaktheid) ge-
bouwd kan worden. Een overzicht van de evolutionaire aard van deze theologie is gepu-
bliceerd in What is Dominionism? door Sarah H. Leslie, Discernment Newsletter (dl. 21, nr. 
6, nov/dec 2010, geschreven in samenwerking met Apprising Ministries, 26 januari 2011.  
 
8 Magee, ibid., Milman, ibid.  
 
9 Magee, ibid. Uitgebreid historisch onderzoek vindt u ook in H. H. Milman, The History of 
the Jews: From the Earliest Period Down to Modern Times, oorspronkelijk gepubliceerd in 
1866 (London: John Murray). Paul Johnsons meer recente A History of the Jews (Harper 
Perennial, 1987) is een academische analyse van de geschiedenis van de Joodse mystiek, 
vooral de Kabbala in zijn vele historische manifestaties.  
 
10 Dit feit is gedocumenteerd door Sarah H. Leslie in Denying Dominionism en Who In-
vented Dominionism? That is the Question.  
 
11 Magee, ibid. Dit historische onderzoek is ook diepgaand geanalyseerd door dr. Martin 
Erdmann in drie ongepubliceerde manuscripten (Engelstalig) die deze auteur ook bezit: 
Perfectionism and Postmillennialism, Perfectionism and Revivalism’ en ‘Perfectionism and 
Romanticism’. 
 
12 Een uitgebreide geschiedenis is geschreven door Dean Gotcher, The Dialectic & Praxis: 
Diaprax and the End of the Ages (dl. 1, nr. 1, 1996), uitgegeven door Institution for Autho-
rity Research. Een overzicht is gepubliceerd op zijn website. Gotcher is een van de leidende 
figuren wat betreft de kennis over de sociaalwetenschappers van de laatste tweehonderd 
jaar - hun ideologieën, agenda’s en programma’s, en hun invloed op het transformeren van 
de maatschappij, de cultuur, politiek en christendom.  
 
13 Een goed gedocumenteerde geschiedenis van de theosofie als drijvende kracht achter 
de moderne new-agebeweging kunt u vinden in het artikel Evolution & the New Age Move-
ment, ibid. Voor oorspronkelijk bronnenmateriaal zie Marilyn Fergusons bekende boek dat 
de moderne new-agebeweging op gang hielp: The Aquarian Conspiracy: Personal and So-
cial Transformation in the 1980s (J. P Tarcher, 1980). Voor een kritische christelijke be-
spreking van Fergusons thesis, zie Constance Cumbeys bekende boek, De verborgen geva-
ren van de regenboog - de new-agebeweging en de komende tijd van verdrukking en be-
nauwdheid (Maatkamp, 2013), en het vervolg daarop, A Planned Deception: The Staging of 
a New Age ‘Messiah’ (Pointe Pub., 1986). 
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14 What is Dominionism?, ibid. Voor een kort overzicht van de transformatie van de evange-
lische soteriologie, zie Marketplace Evisceration. 
 
15 The Phenomenon of Man (1947), door de Franse jezuïet, priester, filosoof en paleon-
toloog Teilhard de Chardin, herdrukt in 2015 als deel van The Great Library Collection 
(amazon.com). Teilhards veelvuldige latere werken gaan dieper op deze thema’s in. Hij 
werd veroordeeld door de toenmalige katholieke kerk voor zijn dwalingen.  
 
16 Deze visie werd verder uitgediept in The Future of Man (1959), door Pierre Teilhard de 
Chardin, herdrukt in 2004 (Doubleday), amazon.com.  
 
17 Erdmann, ongepubliceerde manuscripten, ibid (zie voetnoot 11), Mainstreaming Domini-
onism, ibid.  
 
18 Magee, ibid.  
 
19 Deze geschiedenis is gedocumenteerd in Cumbey, ibid. Lezers zijn wellicht bekend met 
de term ‘conspiracy’ (samenzwering) uit H. G. Wells’ boek uit 1928 getiteld The Open Con-
spiracy: Blue Prints for a World Revolution (Doubleday). Dit was ook het thema van Alice A. 
Bailey’s vele boeken, met name The Externalisation of the Hierarchy, Lucis Trust (Lucifer 
Publishing Company), 1957. 
 
20 De Aquarius Samenzwering, ibid. De volgende twee Herescope artikelen beschrijven 
Fergusons ‘nieuwe verstand’-theologie: Emergent Mind Change, en Body-Mind-Spirit: 
Changing Science, Changing Mind.  
 
21 De rooms-katholieke theoloog en jezuïet Karl Rahner, in zijn baanbrekende werk The 
Shape of the Church to Come (Engelse editie, 1974), veranderde de kerkelijke gemeente-
structuur - die gebaseerd was op geografie - in een alternatieve hiërarchische structuur. 
Zie The Jesuits, door Malachi Martin (Simon & Schuster, 1988). Rahner was de architect van 
het Tweede Vaticaanse Concilie, dat de katholieke liturgie, theologie en praktijk begon te 
veranderen. 
 
22 Deze punten zijn uitgebreid gedocumenteerd door Dean Gotcher, ibid. Zijn vele artikelen 
gepubliceerd op Athority Research beschrijven de corruptie tot in detail.  
 
23 Gotcher, ibid. De mate waarin B. F. Skinners filosofie en methodologie de vorige eeuw 
beïnvloed heeft, vooral wat betreft het openbaar onderwijs in Amerika, wordt uitputtend 
beschreven door Charlotte T. Iserbyt in haar boek The Deliberate Dumbing Down of Ame-
rica: A Chronological Paper Trail (Conscience Press, 1999), dat door deze auteur gepu-
bliceerd is. Skinner probeerde het menselijk gedrag te verbeteren door operante condi-
tionering, dat verder bouwde op Ivan Pavlovs klassieke conditioneringsthesis dat de men-
selijke natuur gemotiveerd wordt door zowel beloning als straf. Skinners methoden wor-
den niet alleen systematisch toegepast op individuen, maar ook door instanties en be-
drijven met het doel mensen tot gehoorzaamheid te bewegen aan kerk, staat of bedrijf, 
zodat zij tegemoetkomen en beantwoorden aan de vooraf bepaalde wensen van deze or-
ganisaties. 
 
24 Stamps, Jeffrey S., Holonomy: A Human Systems Theory (Intersystems, 1980). Zie ook 
Ervin Laszlo, A Strategy for the Future: The Systems Approach to World Order (Braziller, 
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1974). Voor het bewijs hoe deze werken kerk en samenleving hebben beïnvloed, zie de 
deze artikelen op Herescope: Networking P.E.A.C.E. – Part 4: Networking for Global Gover-
nance, The Cell Church, Quantum Metaphysics: A New Cosmology for the Church, en The 
‘Visionpath’ Bus Route: The Road Most Traveled.  
 
25 Barbara Marx Hubbard, The Revelation: A Message of Hope for the New Millennium 
(Nataraj Publishing, 1995). Een kritische recensie van Hubbards utopische ‘Harmagedon 
Alternatief’ kunt u vinden in Reinventing Jesus Christ: The New Gospel (Conscience Press, 
2002), een boek van Warren B. Smith, oorspronkelijk gepubliceerd door deze auteur, nu 
volledig online te lezen. 
 
26 Richard Noll, The Jung Cult: Origins of a Charismatic Movement (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1994), pag. 99. Richard Noll, The Aryan Christ: The Secret Life of Carl Jung 
(New York: Random House, 1997).  
 
27 Jungs mystieke ideeën zijn in de evangelische wereld gebracht en geïntegreerd in nieuwe 
leringen. Zie bijvoorbeeld de volgende twee artikelen gepubliceerd op Herescope: The 
History of the ‘New Breed’ en Geographical Heresies of the New Apostolic Reformation. 
Jungs esoterische invloed op het moderne evangelicalisme wordt geïllustreerd in de 
driedelige serie ‘Resurrecting Pagan Rites’, oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian 
Conscience, ‘Part 1: The Men’s Movement’, dec. 1995 (dl. 1, nr. 11), ‘Part 2: The Sacred 
Prostitute’, jan. 1996 (dl. 2, nr. 1 ) en ‘Part 3: The New Gnostics’, feb. 1996 (dl. 2, nr. 2), nu 
online te lezen op Resurrecting Pagan Rites. Zie ook Resurrecting Pagan Rites op Here-
scope.  
 
28 Diezelfde agenda zien we nu ook in de evangelische wereld verschijnen. De term die voor 
dat proces ontwikkeld is, is ‘Spiritual Formation’ (geestelijke vorming). Zie deze twee arti-
kelen op Herescope: How Spiritual Formation became popularized en The ‘God’s Dream’ 
Scheme. Merk op dat het mystieke motief van ‘God’s Dream’ een goed voorbeeld is van 
Jungs filosofie. Zowel deze auteur als Warren B. Smith hebben veel over het onderwerp 
‘God’s Dream’ geschreven. 
 
29 Zie het artikel van Sarah H. Leslie en Larry DeBruyn: Altered States: A Different Gate: The 
sober Christian in a spiritually inebriated age.  
 
30 Altered States, ibid. Evolution & the New Age Movement, ibid. Voor een gedetailleerde 
discussie hierover zie Gaylene Goodroad, Mainstreaming Mystyc Mindedness. Zie ook Larry 
DeBruyn en Sarah H. Leslie, Oprah Magazine: God’s ‘in’ Abortions?  
 
31 Dit proces van transformatie wordt eenvoudig uitgelegd in een artikel van de Discern-
ment Research Group, waarvan hier een samenvatting te lezen is: Are you in the Throes of 
Transformation? (Gotcher, ibid). Merk op dat hoewel Rogers en Maslow hiernaar verwezen 
als ‘humanistische’ psychologie, waarmee zij atheïsme of agnosticisme impliceerden, er 
ook een mystieke component in aanwezig was. Hun wereldbeschouwing vereiste dat je ge-
loofde dat de mens zich door zijn eigen inspanningen kon ‘redden’ en ‘zelfactualisatie’ kon 
bereiken. Er was geen plaats voor erfzonde in hun gebrekkige visie op de menselijke na-
tuur.  
 
32 The Aquarian Conspiracy, ibid. Voor een diepgaande analyse van dit punt zie Sarah H. 
Leslie, Carl Rogers - Father of the Emergent Culture.  
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33 Twee voorbeelden worden beschreven in de volgende artikelen op Herescope: Bruce 
Wilkinson’s ‘morality lite’ en Barbara Marx Hubbard, Willis Harman and Metanoia. Merk 
op dat Willis Harman, een leidende theosoof aan het Stanford Research Institute, in 1979 
een groep belangrijke evangelische leiders toesprak - gedocumenteerd door de Discern-
ment Research Group in een serie artikelen gepubliceerd op Herescope: Willis Harman 
consults with evangelical leaders: circa 1979, Willis Harman proposed Gnostic ‘science’ for 
the evangelical future, ‘Why was a Theosophist teaching Christians about the future?, Willis 
Harman speaks to evangelicals virtually unopposed, en Leonard Sweet & Willis Harmon - 
Metanoia/Transformation. Noot: deze auteur (Sarah H. Leslie) is getraind in psychosociale 
manipulatiemethoden (inclusief groeps-‘facilitatie’-methoden) door een hoogleraar af-
komstig van het Stanford Research Institute, die deze auteur ook een cursus gegeven heeft 
over Teilhard de Chardin - een cursus die volledig op geestelijke evolutie was gericht.  
 
34 Dit onderwerp is vrij uitgebreid en een volledige beschrijving gaat de scopus van deze 
thesis te buiten. De 150-jarige geschiedenis van ‘assessment tools’ is op onheilspellende 
wijze verweven met de onderwerpen die in dit abstract van de thesis besproken worden. 
Zie Iserbyt, ibid. Zie Lance J. Klass, The Leipzig Connection (Delphian Press, 1988). Zie Philip 
S. Gang, Nina Meyerhof Lynn en Dorothy J. Maver, Conscious Education: The Bridge to 
Freedom (Dagaz Press Ltd., 1992). Zie de volgende artikelen op Herescope: The Dopamine-
Driven Church: Part 1: C’mon God, Light My Fire, en How to take the S.H.A.P.E. Merk op 
dat Rick Warrens S.H.A.P.E. test een psychologisch assessment tool is, gebaseerd op de 
leerstellingen van de humanistische psychologie, dat verbonden was aan de utopische visie 
van het bouwen van Gods Koninkrijk op aarde (vandaar de term ‘peace’, of Rick Warrens 
acroniem P.E.A.C.E.). Andere gepubliceerde artikelen over dit onderwerp zijn: 40 Days of 
S.H.A.P.E. en S.H.A.P.E. & the Sweet Spot. Om kennis te nemen van de mechanismen van 
en de gebreken in de ‘psychologische wereldbeschouwing assessments’, leest u Lynn & 
Sarah Leslie, Peering into the PEERS, oorspronkelijk gepubliceerd in het meinummer (1997) 
van The Christian Conscience (dl. 3, nr. 4, pag. 6-21).  
 
35 Zie voetnoot 33. Dit feit kan aangetoond worden met behulp van twee boeken: Evan-
gelicals Face the Future: Scenarios, Addresses, and Responses from the ‘Consultation on 
Future Evangelical Concerns’ held in Atlanta, Georgia, December 14-17, 1977, onder 
redactie van Donald Hoke (William Carey Library, 1978); en An Evangelical Future: 1984 
and Beyond (William Carey Library, 1979), door het Billy Graham Center. Evangelischen 
begonnen het idee te accepteren dat zij ‘alternatieve’ toekosmtscenario’s konden creëren, 
vooral door het veranderen van bijbelse eschatologische scenario’s, een feit dat gedocu-
menteerd is in de volgende artikelen op Herescope: Prophecy Mongering, Quantum Escha-
tology: Part 7: The Emerging Church, en The Rise of Apocalyptic Paganism in the Church: 
Bible Prophecy in Crisis. Barbara Marx Hubbards ‘Harmagedon Alternatief’ stelt ook dat de 
mensheid via evolutionaire vervolmaking de toekomst kan veranderen, met name met be-
trekking tot de bijbelse waarschuwingen van een eindtijdoordeel; voor een kritische ana-
lyse zie Warren B. Smiths Reinventing Jesus Christ, ibid.  
 
36 Ibid. Willis Harman, Global Mind Change: The New Age Revolution in the Way We Think 
(Warner Books, 1988), Institute of Noetic Sciences. Voor meer informatie zie Willis Har-
man’s Global Mind Change Worldview. 
  
37 Dit feit is algemeen bekend, maar het is historisch gedocumenteerd in een boek van Paul 
Smith, New Evangelicalism: The New World Order (Calvary Publishing, 2011), waaraan ik 
als onderzoeker heb meegewerkt. Voor meer informatie, zie Early Networks, The Rein-

http://herescope.blogspot.com/2006/01/bruce-wilkinsons-morality-lite.html
http://herescope.blogspot.com/2006/01/bruce-wilkinsons-morality-lite.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/barbara-marx-hubbard-willis-harman-and.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/willis-harman-consults-with.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/willis-harman-consults-with.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/willis-harman-proposed-gnostic-science.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/willis-harman-proposed-gnostic-science.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/why-was-theosophist-teaching.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/willis-harman-speaks-to-evangelicals.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/willis-harman-speaks-to-evangelicals.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/leonard-sweet-willis-harmon.html
http://herescope.blogspot.com/2005/09/leonard-sweet-willis-harmon.html
http://herescope.blogspot.com/2007/04/dopamine-driven-church.html
http://herescope.blogspot.com/2007/04/dopamine-driven-church.html
http://herescope.blogspot.com/2006/09/how-to-take-shape.html
http://herescope.blogspot.com/2006/09/40-days-of-shape.html
http://herescope.blogspot.com/2006/09/40-days-of-shape.html
http://herescope.blogspot.com/2006/09/shape-sweet-spot.html
http://www.discernment-ministries.com/Articles/PeeringIntoThePeers.pdf
http://herescope.blogspot.com/2013/05/prophecy-mongering.html
http://herescope.blogspot.com/2009/07/quantum-eschatology.html
http://herescope.blogspot.com/2009/07/quantum-eschatology.html
http://herescope.blogspot.com/2013/03/the-rise-of-apocalyptic-paganism-in.html
http://herescope.blogspot.com/2013/03/the-rise-of-apocalyptic-paganism-in.html
http://herescope.blogspot.com/2006/07/willis-harmans-global-mind-change.html
http://herescope.blogspot.com/2006/07/willis-harmans-global-mind-change.html
http://herescope.blogspot.com/2007/04/early-networks.html
http://herescope.blogspot.com/2006/01/reinvention-of-rick-warren.html


vention of Rick Warren, How Spiritual Formation became popularized, ‘Presence’ Es-
chatology: Part 2: The PASSION of the PRESENCE & the Purpose of the Passion. Zie ook het 
volgende artikel door ds. Ken Silva: FULLER THEOLOGICAL SEMINARY BIRTHED CHURCH 
GROWTH MOVEMENT (Apprising Ministries, 10 juli, 2010), en FULLER THEOLOGICAL SEMI-
NARY AND INERRANCY OF SCRIPTURE (Apprising Ministries, 19 november, 2012).  
 
38 Sarah H. Leslie, Dominionism and the Rise of Christian Imperialism (Conscience Press, 
2005). Een kernpunt van ‘dominionisme’ is dat de mens deelheeft aan een ‘co-evolutie’ 
met God en Zijn ‘koninkrijk’. Zie bijvoorbeeld Becoming ‘Transformed Transforming Trans-
formers’. ‘What Is Dominionism?’, ibid. 
 
39 De feitelijke informatie werd verkregen via een enorme compilatie van ongepubliceerd 
onderzoek naar het U.S. Center for World Mission uitgevoerd door onze inmiddels over-
leden onderzoeksmedewerker Nancy Flint. Discernment Ministries Inc. publiceerde delen 
van haar onderzoek. Contact informatie: Discernment Ministries. Nancy Flints onderzoek 
is ook opgenomen in een boek van Al Dager getiteld The World Christian Movement (Pacific 
Data Resources, 2001). De volgende artikelen over Ralph Winter en zijn esoterische ideeën 
en transformatieve agenda zijn gepubliceerd op Herescope: The ‘Secret’ Mission: Part 3: 
The Doctrines of Dominionism, Tinker with Theology, Tinker with Man, Radical Contextu-
alization: The Doctrines of Dominionism: Part 6 en Emerging Towards Convergence: Part 5, 
ibid. 
 
40 In zijn boek Holonomy: A Human Systems Theory (ibid, Intersystems, 1980) stelde Jeffrey 
Stamps dat sommige mensen zich niet konden ontwikkelen (evolueren) omdat zij nog 
restanten van het ‘reptielenbrein’ hadden (zie Holonomy, pag. 38.) Zijn boek bevat zelfs 
een diagram van dit concept. Het idee dat sommige mensen niet kunnen evolueren omdat 
zij lichamelijk en/of geestelijk inferieur zijn, of dat sommige mensen nog restanten hebben 
van een ‘reptielenbrein’ en dus lager op de ladder van de evolutie van onze soort staan, 
werd en wordt algemeen onderwezen aan universiteiten in de Verenigde Staten. Zie bij-
voorbeeld de werken van Bruce Lipton en Alberto Villoldo, Ph.D., Is Your Brain Stuck in the 
Past. Zie ook Michael Talbot, The Holographic Universe (HarperCollins, 1996), een boek dat 
geplagiariseerd werd door de evangelische leider Chuck Missler in zijn boek boek Alien En-
counters, wat gedocumenteerd werd door Gaylene Goodroad in Without Attribution: Pur-
loining New Age Ideas. Zie Emerging Towards Convergence: Part 5, ibid. In zijn twee boeken 
over Carl Jung noemde Richard Noll de raciale zuiverheid die onderwezen werd in de late 
jaren 1880 in Duitsland door de Theosofen en hun bondgenoten. Die ideologie zou later 
invloed hebben op de uitwerking van Hitlers theorieën. In zijn trilogie History of the Third 
Reich documenteert Richard Evans in welke mate de pseudowetenschap van ‘raciale hygi-
ëne’ geïntegreerd werd in de Duitse academische wereld - de drie delen van de trilogie zijn: 
The Coming of the Third Reich (Penguin, 2005), The Third Reich in Power (Penguin, 2006) 
en The Third Reich at War: 1939-1945 (Penguin, 2009). Raciale zuiverheid, zoals dat onder-
wezen werd door Margaret Sanger - oprichter van Planned Parenthood, ’s werelds grootste 
abortusfabriek - heeft geleid tot een catastrofale genocide van bepaalde klassen, vooral op 
wat zij noemde de ‘zwakzinnigen’ en ongeborenen (zie Elasah Drogin, Margaret Sanger: 
Father of Modern Society, CUL Publications, 1986). Raciale zuiverheid zoals dat gepredikt 
wordt door moderne new-ageleiders zoals Barbara Marx Hubbard in The Revelation, 
spreken van de uitroeiing van die mensen die zich niet willen of kunnen evolueren tot een 
hogere soort (waarmee eigenlijk terugverwezen wordt naar Teilhard’s Homo Noeticus). Op 
gelijke wijze leerde de oude ‘Latter Rain/Manifest Sons of God’-sekte de evo-lutionaire 
dwaalleer van ‘the serpent seed’ (het slangenzaad) - zie Gaylene Goodroad’s ar-tikel The 
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Serpent Seed & the Nephilim. De geschiedenis van de ‘serpent seed’-dwaling is gedocumen-
teerd in Mike Oppenheimers boek A Man and his Angel: A Biblical examination of William 
Branham’s Practices and Teachings (Let Us Reason Ministries, 2019). Voor een vreselijk 
voorbeeld van hoe dit allemaal in de reguliere evangelische eschatologie is binnenge-
drongen, zie deze zesdelige serie door Sarah Leslie, ‘A New Cosmology for the Church’, 
waar het volgende artikel op gebaseerd is: Nephilim Subhumans. 
 
41 B. K. Eakman, Educating for the New World Order (Halcyon House, 1991) analyseert de 
geschiedenis van de ontwikkeling en het gebruik van ‘assessment’ testen en geeft daar dui-
delijke voorbeelden van (Iserbyt, ibid). 
 
42 ‘How Spiritual Formation became popularized’, ibid.  
 
43 Zie de volgende artikelen op Herescope: Spiritual Direction or Séance?, Leadership Net-
work - Contemplative. Zie ook dr. Orrel Steinkamps Panentheism! What is that?  
 
44 Larry DeBruyn, Who Goes There? Encountering Voices in Contemplative Prayer; Bob 
DeWaay en Ken Silva: Richard Foster - Celebration of Deception, The Cult of Guru Richard 
Foster. 
 
45 Gaylene Goodroad, My Life in the Way, E-Book. Gaylene Goodroad, Mainstreaming the 
Mystic Force, E-Booklet (ook tetrug te vinden via My Life in the Way. De volgende artikelen 
op Herescope beschrijven de relatie tussen Oosterse spiritualiteit en haar evolutionaire ge-
loofssysteem met de evangelische theologie en praktijk: My Life in THE WAY, Yoga and 
Harman’s Psychic ‘Science’, YOGA: Posture to Apostasy: Can yogic practices be integrated 
with the Christian faith?, en Christianizing the Force, deel 5 van een artikelenreeks door 
Gaylene Goodroad getiteld Mainstreaming the Mystic Force. Opmerking: Gaylene Good-
road is een voormalig beoefenaar van de oosterse vechtsporten, en in haar werken laat ze 
haar licht schijnen op de geschiedenis en de filosofische leerstellingen van het oosterse 
mysticisme en hoe deze geïntegreerd werden in de evangelische theologie. 
 
46 Paul Smith, ibid. Bob Buford, Drucker & Me: What a Texas Entrepenuer Learned From the 
Father of Modern Management (Worthy Books, 2014). Bufords boek is the revisionistische 
geschiedenis van Drucker en Buford en de stichting van hun Leadership Network Leider-
schapsnetwerk). Het Leiderschapsnetwerk zou later de Emergente/Emerging Gemeente-
beweging starten, de Neo (Nieuwe) Calvinisten, en de megakerknetwerken zoas Willow 
Creek, Saddleback, Mars Hill, enz. Zie ook : Lynn D. Leslie, Sarah H. Leslie en Susan J. Con-
way, The Pied Pipers of Purpose: Part 1: Human Capital Systems and Church Performance 
(Conscience Press, 2004), een gepubliceerde monografie. De Discernment Research Group 
heeft enige eerste hands kennis en ervaring met het Leiderschapsnetwerk. Zie vooral deze 
twee artikelen op Herescope: Bob Buford and Leadership Network, Bob Buford’s tributes 
to Peter Drucker.  
 
47 ‘The Cell Church’, ibid. Dit artikel bevat grafische illustraties van de ‘downline netwerk-
structuur’, ook uit het boek Holonomy, door Jeffrey Stamps (ibid); van pag. 195 uit het boek 
Where Do We Go From Here? A Guidebook for the Cell Group Church, door evangelisch 
leider Ralph W. Neighbour (Touch, 1990), en uit het boek To Transform a City: Whole 
Church, Whole Gospel, Whole City, door Eric Swanson van het Leiderschapsnetwerk (Zon-
dervan, 2010), pag. 11. Een overzicht van alle artikelen van Discernment Research over 
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‘Dominionisme’ kan bekeken worden via het artikel 7 Mountain Politics and Theology.  
 
48 ‘Geestelijk DNA’ is een term die gebruikt wordt om te beschrijven hoe de ‘downline net-
werkstructuur’ effectief werkt in het begeleidenen aansturen van leiders, het planten van 
of hervormen van kerken, het beheersen van de variabelen, en in het monitoren en be-
oordelen en opslaan van op prestatie gebaseerde resultaten. Zie deze Herescope arti-
kelen: The Cell Church (ibid), Purpose-Driven Cows & DNA, Christian Imperialism: Update 
#3 Cell Model, The Troubles with Church Covenants, en Under the Bus And Off the Map: 
The Out-of-Control Bus That Runs Over Sheep. Zie ook Covenant-Driven: Ten Years and 
Counting, dat een link bevat naar een gesprek (audio) over dit onderwerp door Sarah H. 
Leslie op https://archive.org/details/PurposeDrivenModel.  
 
49 Paul Smith, ibid. Mark A. Noll, ‘A Century of Christian Social Teaching: The Legacy of Leo 
XIII and Abraham Kuyper,’ Journal of Markets & Morality (dl. 5, nr. 1, lente 2002). ‘The 
Austrian School,’ https://www.hetwebsite.net/het/schools/austrian.htm. ‘The Man Who 
Invented Management: Why Peter Drucker’s ideas still matter’, Business Week, 28 nov. 
2005. Zie ook ‘The ‘Visionpath’ Bus Route: The Road Most Traveled’, ibid. 
 
50 Hier zou een volledige thesis over geschreven kunnen worden. Zie Paul Smith, ibid. 
Drucker geloofde in verschillende esoterisch geestelijke dogma’s. Bijvoorbeeld: de New 
York Times schreef op 19 november 2005 in een artikel door Peter Steinfels getiteld ‘A 
Man’s Spiritual Journey From Kierkegaard to General Motors’, dat ‘op 19-jarige leeftijd 
Peter Drucker de werken van theoloog en filosoof Søren Kierkegaard ontdekte (…). Hij 
studeerde Deens om de nog niet vertaalde werken van Kierkegaard te kunnen lezen’. Zie 
ook de artikelen op Herescope over Druckers geestelijke opvattingen: Peter Drucker & 
Confucianism en Peter Drucker: Early Futurist, dat een artikel van Harriet Rubin citeert: 
Peter’s Principles (Inc. magazine, 1 maart 1998). 
 
51 Peter Drucker, Concept of the Corporation (John Day, 1936). ‘Peter Drucker: Early 
Futurist’, ibid. ‘Covenant-Driven’, ibid. Merk op dat Peter Drucker en Bob Buford van het 
Leadership Network were nauwe bondgenoten van new-agegoeroes waren, inclusief Peter 
Senge, die esoterische management theorieën propageerde. Voor documentatie zie ‘The 
‘Visionpath’ Bus Route,’ ibid.; ‘Under the Bus’ en ‘Off the Map’, ibid; en A Quantum Cosmic 
Christ: Cosms, Codes, and Cryptologies: Part 8. Een andere nauwe bondgenoot was Mar-
garet Wheatley, een andere new-age ‘goeroe’, en dit is gedocumenteerd in Earth: The Old 
Story, The New Story. ‘Emerging Towards Convergence: Part 5’, ibid. 
 
52 The Pied Pipers of Purpose, ibid. Paul Smith, ibid. Zie ook: PSEUDO-MISSION: Rick 
Warren’s 3-legged Church, dat Drucker citeert uit ‘EXPLORER ... field notes for the emerging 
church, an e-publication of Leadership Network’ (nr. 23), 6 november 2000, en ‘WISDOM 
FROM PETER DRUCKER ... his four greatest lessons and going beyond the walls’. 
 
53 Paul Smith, ibid. ‘The Pied Pipers of Purpose,’ ibid. ‘Dominionism and the Rise of Christian 
Imperialism’, ibid. Zie Sarah H. Leslie, The Global Day of Prayer, Discernment Newsletter 
(dl. 16, nr. 3), mei 2005 en het vervolg daarop, deel 2: The Second Reformation, Discern-
ment Newsletter (dl. 16, nr. 4). De Discernment Research Group heeft uitvoerig geschreven 
over Druckers ‘driepotige stoel’ toen dat concept in de kerken geïmplementeerd werd. 
Enkele artikelen op Herescope die dit documenteren zijn: The Tyranny of 3-Legged 
Branding, 3-Legged ‘Health’ Care, When the 3 Legs Intertwine, The RED 3-legged Stool, 
Using Poverty to Build the Global 3-Legged Stool, When the 3 Legs Intertangle.  
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54 Zie de vorige twee voetnoten.  
 
55 De Discernment Research Group heeft hier uitgebreid over geschreven. Zie het artikel ‘7 
Mountain Politics and Theology’, ibid. Ik beperk deze voetnoot tot slechts de vroege 
geschiedenis - zie de volgende Herescope artikelen: Seven Apostolic Spheres, Neo-Kuy-
perian Spheres, Apostolic Spheres of Authority, The 7-M Mandate, How to ‘Conquer the 7 
Spheres’ en Kicking the Kingdom into High Gear.  
 
56 Zie vorige voetnoot. Zie de uitgebreide lijst artikelen in ‘7 Mountain Politics and Theo-
logy’, ibid. Om de evolutionaire perfectionerings-eschatologie te kunnen begrijpen, zie de 
6-delige artikel Herescope reeks The PASSION of the PRESENCE & the Purpose of the 
Passion’ dr. Orrel Steinkamp and Sarah H. Leslie, Part 1, ‘Presence’ Eschatology: Part 2, 
Bridal Eschatology: Part 3, The Perfectly Obedient Bride: Part 4, The 2nd Coming of the 
‘Presence’: Part 5 en The Battled Bride: Part 6. Voor de nodige historische context, zie Jewel 
(van der Merwe) Grewe, Joel’s Army. 
 
57 De geschiedenis van de Emergent Church is gedocumenteerd in een reeks Herescope 
berichten van de Discernment Research Group en Sarah H. Leslie, getiteld The Emerging 
Church - Circa 1970 (deel 1), Early Experimental Emergents (deel 2), RETRO EMERGENT 
(deel 3), The New Thing (deel 4), Emerging Towards Convergence (deel 5), ibid; Envisioning 
Emergence (deel 6); Quantum Eschatology (deel 7), ibid, Reinventing Clergy (deel 8) en 
Celebrating ‘Open’ Inclusiveness.  
 
58 U kunt verschillende artikelen op Herescope lezen over de leerstellingen omtrent eso-
terische evolutie in de ‘Leadership Network’s Emergent Movement’ - leerstellingen van 
Emergent Church leider Brian McLaren, due niet alleen new-agetheologie onderwijst aan 
evangelicalen, maar die ook openlijk steun betuigd heeft aan pragmatische en esoterische 
globalisten: The Language of Dreams and Idols, Brian McLaren to speak at World Future 
Society, Larry DeBruyn, THE COMING KINGDOM: Evolution or Revolution?, en Jeffrey Whit-
taker, How ‘Everything Must Change’ - Part 4: SAVED or DEPRAVED? A Pastor Reports on 
Brian McLaren’s ‘Everything Must Change’ Tour.  
 
59 Leonard Sweet, Quantum Spirituality: A Postmodern Apologetic (Whaleprints for Spirit 
Venture Ministries, Inc., 1991, 1994). Een uitgebreide kritische review van Sweet in deze 
context is gepubliceerd door Tamara Hartzell, In the Name of Purpose: Sacrificing Truth on 
the Altar of Unity (XLibris, 2007). ‘The Other Side of Emergent’, ibid. Een nuttige samen-
vatting van Leonard Sweets leerstellingen: Leonard Sweet Quotes. ‘Leonard Sweet & Willis 
Harmon - Metanoia/Transformation’, ibid., en ‘Leonard Sweet & Willis Harman: ‘Spiritual 
Sciences’, ibid. Zie ook Ken Silva, Leonard Sweet, Frank Viola, and The Third Way. Warren 
B. Smith schreef ook veel over Leonard Sweets controversiële new-ageovertuigingen. 
 
60 ‘A Quantum Cosmic Christ’, ibid. 
 
61 Ibid. Peter Drucker en Bob Bufords Leadership Network hebben de Emergent Church 
Beweging bewust opgezet als een marketing tool om het paradigma van de evangelische 
gemeenten te verschuiven naar de new-agespiritualiteit. Dit is gedocumenteerd in een 
reeks berichten op Herescope: Change Agents for Church Transformation, Leadership 
Network Spawns Emergent Church, Leadership Network and the Terra Nova Project, How 
Leadership network established Emergent, Terra Nova Project - the vanguard for emergent 
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postmodern evangelicalism, Shifting the Emergent Paradigm, The Leadership Network 
‘Process’ of Innovation en Emerging: from Tradition to Transition to Transformation.  
 
62 Warren B. Smith, A ‘Wonderful’ Deception: The Further New Age Implications of the 
Emerging Purpose Driven Movement (Mountain Stream Press, 2011). Smith’s persoonlijke 
getuigenis werd gepubliceerd in zijn boek The Light That Was Dark: From the New Age to 
Amazing Grace (Mountain Stream Press, 2006). Veel van Smith’s andere boeken, brochures 
en presentaties (waarvan sommige op YouTube staan), documenteren de evolutionaire 
leerstellingen - waarvan sommige zeer controversieel zijn - van leidende new-agers. Zie 
Smith’s vele werken op Lighthouse Trails Publishing en Spiritual Research Network.  
 
63 ‘Emerging Towards Convergence’, ibid. 
 
64 Er zijn 5 edities geweest van het bekende marketingboek getiteld Diffusion of Innovations 
(DOI), waarin een concept wordt uitgelegd dat ontwikkeld werd door de auteur van het 
boek, Everett M. Rogers. Elke nieuwe editie verschilt in historische zin duidelijk van de 
voorgaande editie. Ze worden allemaal uitgegeven onder de titel Diffusion of Innovations 
(de meest recente editie is van 2003, Free Press). De Discernment Research Group heeft 
uitvoerig over het gebruik van marketing als vervanging van ware bijbelse evangelisatie in 
de evangelische kerk geschreven. Een artikel de manipulatieve methode van ‘diffusion of 
innovation’ (verspreiding van innovatie) goed beschrijft, is We Are Not ABANDONED, dat 
ook illustraties bevat die grafisch weergeven hoe het Leadership Network die methode 
gebruikte om kerkleiders te trainen en het paradigma te verschuiven. Het artikel God is 
Downloading New Strategies? geeft enkele voorbeelden van de effecten van DOI ‘keer-
punt’- denken op de leer en praktijk van kerkleiders. 
 
65 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (University of Chicago Press, 1962). 
Kuhn wordt vaak geciteerd door veel new-ageleiders als de bron van hun theologie over 
een komende evolutionaire new-ageparadigmaverschuiving. Kuhns thesis over de para-
digmaverschuiving heeft een sterke invloed op de gemeente gehad. Zie de volgende 
artikelen op Herescope: Shifting the Emergent Paradigm, ibid, Worldview & Vision: Part 1, 
en Worldview & Vision: Part 2: A Volatile Combination. Zie ook het volgende artikel door 
Warren B. Smith over hoe Kuhns idee leidende new-agers beïnvloedde: The Great Heretical 
Idea: Oprah and Eckhart Do the New Age Shift. Een belangrijk artikel dat veel van deze 
materie samenvoegt, is Quantum Metaphysics: A New Cosmology for the Church, Part 4 
door Sarah Leslie. Hier wordt in esoterische termen ook verwezen naar een ‘quantum 
shift’. Larry DeBruyn recenseerde het boek The Physics of Heaven: Exploring God’s Myste-
ries of Sound, Light, Energy, Vibrations and Quantum Physics door Judy Franklin en Ellyn 
Davis (Double Portion Publishing, 2012), en zijn artikel illustreert dit punt: Part 2: The 
Power of the Zero-Point Field.  
 
66 Charlotte Iserbyt’s book The Deliberate Dumbing Down of America (ibid), op pagina A65-
A66, bevat de volgende waargebeurde geschiedenis: ‘Jarenlang hebben onderwijsonder-
zoekers verwezen naar de ‘bijbel van de veranderingsagenten: The Change Agent’s Guide 
door Ronald G. Havelock (Programma Directeur, Center for Research on Utilization of 
Scientific Knowledge, Institute for Social Research, University of Michigan), waarvan delen 
oorspronkelijk ontwikkeld zijn als onderdeel van Contract Nr. OEC-0-9-080603-4535(010), 
Office of Education, U.S. Department of Health, Education and Welfare, onder de Diffusion 
of Utilization Research to Knowledge Linkers in Education.’ Copyright 1973 (Educational 
Technology Publications, Inc.: Englewood Cliffs, NJ), LC 72-87317. De Guide bevat studies 
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van authentieke gevallen of voorbeelden van hoe veranderingsagenten hun gemeenschap-
pen manipuleerden in het accepteren van controversiële leerplannen, leermethoden, enz. 
Sommige vrijheidslievende onderwijsonderzoekers hebben de cursus in ‘hoe je verande-
ring kunt veroorzaken en hoe je ‘tegenstanders en rebellen kunt identificeren’ (zichzelf!) 
zelf gevolgd. Ronald Havelock heeft sterke banden met UNESCO (United Nations). Als stu-
dent ben ik (Sarah Leslie) onderworpen geweest aan trainingen in de methode die ook wel 
de ‘Delphi Techniek’ genoemd wordt, waarin groepconsensus (overeenstemming) gecre-
ëerd kon worden door strategieën zoals gebruikmaking van valse voorwendselen en mani-
pulatie. Deze auteur heeft zich uiteraard niet alleen daarvan bekeerd, maar heeft deze 
methode publiekelijk verworpen en is sindsdien actief geweest in het aan de kaak stellen 
van deze manipulatieve methode. Gotcher, ibid. 
 
67 Zie de vorige twee voetnoten. Veranderingsagentschap is een sleutelmethode geweest 
voor evangelische leiders om over de hele wereld de bijbelse leer en praktijk aan te passen. 
Volgens de evolutionaire spiritualiteit heiligt het doel de middelen om leerstellingen te 
veranderen, of zoals Rick Warren het noemt: ‘Whatever it takes.’ Met andere woorden: 
het gebruik van misleiding en manipulatie wordt gerechtvaardigd geacht omdat het een 
groter doel dient, namelijk het vervolmaken van de mensheid om zodoende het ‘koninkrijk 
van God’ op aarde te realiseren. Dit punt wordt uitgelegd in het artikel ‘The Second Refor-
mation’, ibid. Zie ook de volgende Herescope artikelen: ‘Change Agents for Church Trans-
formation, ibid, How Small Groups are ‘Transformed’, Renaming Dominion: The Semantic 
Deceptions of Change Agentry, C. Peter Wagner On Taking Dominion, Networking Mission, 
Redeeming Cultures: The Doctrines of Dominionism: Part 5 en Radical Contextualization: 
The Doctrines of Dominionism: Part 6, ibid. 
 
68 Zie de vorige drie voetnoten. Zie ook de volgende artikelen op Herescope: The Aquarian 
Conspiracy in Medicine: The New Age Roots of Healthcare Reform, Network of Networks: 
Networking for Global Peace (dit artikel bevat belangrijke afbeeldingen), Networking 
P.E.A.C.E. Part 2: The Origins of Networking, Networking P.E.A.C.E. Part 3: The Occult Roots 
of Networking, Networking P.E.A.C.E. Part 4: Networking to Global Governance en 
Evolution & the New Age Movement, ibid.  
 
69 Om deze verschuiving te documenteren, publiceerde de Discernment Research Group 
de volgende artikelen op Herescope: The Apostolic Transformation Worldview, Transfor-
mation: A Phony Sanctification en The Trouble with Transformation: Can Evangelicals Have 
Their Cake and Eat it Too? Zie ook dit artikel door Lynn en Sarah Leslie: What Is Trans-
formation? Misschien wel het belangrijkste artikel op Herescope dat aantoont hoezeer de 
traditionale wijze van wereldevangelisatie is veranderd, is Rick Warren - Is He Scary?  
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