Natuurlijk is het fijn om met elkaar Gods woord te delen. Maar als het een speciaal samengestelde
route door een bepaald deel van de Bijbel is, dan moeten we ons afvragen welk deel niet wordt
genoemd en besproken. Zodat er een éénzijdig beeld ontstaat van een “gemakkelijk” evangelie.
Met name Alpha cursussen worden op alle continenten gegeven en volgens het
Willow Creek en Saddleback model worden overal doelgerichte gemeenten gevormd
om de ongelovigen en de verslaafden in deze wereld massaal in de kerk te brengen
en hen de boodschap van heil en redding bekend te maken. Dat is toch een prachtig
en lofwaardig initiatief? Wat is daar gevaarlijk aan?
ALPHA voor het eerst in EGYPTE
Alexandrie, de vroegere bakermat van het gnosticisme, was gastheer voor eerste Alpha-conferentie
in een Arabisch land. Hier, in Egypte, werd de eerste Alpha conferentie gehouden in maart 2004.
Ongeveer 300 kerkleiders uit vele landen uit de hele wereld woonden het evenement bij, die werd
geopend door de Anglicaanse bisschop van Egypte met Noord-Afrika, Dr Mouneer Anis.
Dr Anis vertelde in de conferentie: "Deze Alpha-cursus is een hulpmiddel in de hand van de Heilige
Geest. Een rooms-katholieke bisschop in Egypte, Dr Yohanna Kolta, sprak ook op de conferentie in
een katholieke context' seminar ... Deze eerste Alpha-conferentie werd in Alexandrië gehouden in
een gigantische tent met op zijn binnenwanden uitgebreid versierd met "gordijnen" waarin
emblemen van het Egyptische Oog van Horus zichtbaar waren. (zonnegod oftewel Lucifer). Het Oog
van Ra symboliseerde in de mythologie van het Oude Egypte de vrouwelijke zon (Sechmet), terwijl
Amon het mannelijke aspect van de zon symboliseerde. Het alziend oog wordt beschouwd als het
bekendste illuminatie symbool.
De machten die werken aan de Nieuwe Wereldorde ziet zichzelf als de verlichten, zij hebben de
kennis die anderen niet hebben. Het kenmerkende symbool van deze macht is het alziend oog, het
oog van Horus (de Egyptische zonnegod) dat vaak staat afgebeeld in een driehoek of piramide.
Heeft New age beweging en deze nieuwe eeuw iets te maken met Alpha?
Albert Pike, de patriarch van de Amerikaanse Schotse Vrijmetselarij, schrijft in in Moral en Dogma ,
P.539, : “De tijd zal komen, dat ieder mens in één grote harmonieuze broederschap samen zal leven.
"
Kan het niet de Alpha-cursus zijn, die met zijn laagdrempeligheid rond de 'gezamenlijke maaltijd”,
mannen en vrouwen inwijdt in de éénheid in verscheidenheid, zonder kritisch te oordelen, maar alles
in een sfeer van vriendschap, liefde en broederschap? Als je het boek van Alpha volgt dan worden
belangrijke dingen uit de Bijbel nagelaten, en de beleving benadrukt.
Veel New Agers hebben geschreven over Alpha en de uitwerking en bedoeling hiervan.
Bijvoorbeeld, Laurie Cabot, dit is een heks. ze legt uit: "De wetenschap van Hekserij is gebaseerd op
ons vermogen om een veranderde staat van bewustzijn in te voeren. Dit noemen wij 'alpha,. Bijna
alle culturen hebben alfa gebruikt om een veranderde staat van bewustzijn te bewerken. Zoals alfa,
voor gemeenschappelijke religieuze rituelen, persoonlijke spirituele rituelen, waarzeggerij, en helend
werk. In een “Alpha staat” kunnen wondervolle veranderingen plaatsvinden. Onze ego’s worden
daardoor minder dominant, zodat we informatie kunnen verwerken in een andere manier van
denken, en onze geestelijke weerstand tegen verandering wegneemt.
Alpha verandert onze waarneming zodat we bevrijd worden van deze barierres en we kunnen putten
uit ervaringen van andere culturen en zienswijzen. Dat is dan ook de reden waarom heksen hun
magische werk in de “Alfa staat” uitvoeren

Deze fundamentele basis voor het invoeren van “Alpha” is de sleutel tot het uiteindelijke
toekomstige doel in de occulte wereld . Predikers die goed lijken te zijn, kunnen op geraffineerde
wijze een werktuig van satan zijn.
En wat misschien minder bekend is, druïden, satanisten en anderen zijn ondertekenaars van de
Alpha-cursus: Charles Colson, Bill Bright, TonyCampolo, Jack Hayford, kardinaal William H. Keeler
(Aartsbisschop Baltimore), Richard Foster, Bill Hybels, Pat Robertson, George Gallup, Jr, DavidYonggi
Cho, Robert Schuller, Leighton Ford en anderen…
Als Dr Burns, die vele jaren deze zaken heeft onderzocht, het bij het rechte eind heeft, en heksen het
meeste van hun magische werk in 'Alpha', doen, dan geeft het realiseren van de “Alpha staat” in het
christendom de perfecte mogelijkheid om het christendom te veranderen en aan te passen aan de
normen van de nieuwe wereldorde met zijn “éénheid in verscheidenheid”.
Dit behoort in de occulte wereld tot de ultieme kans, en het juiste “gereedschap” om het
christendom, onzichtbaar voor de niet geestelijke ogen, van binnenuit te veranderen. Om deze
veranderingen te bewerken d.m.v. de Alpha cursus, vermommen heksen, occultisten en satanisten
zich in een geraffineerde, wolf in schaapsvacht”vermomming.
Paulus die voor valse profeten en bedrieglijke arbeiders waarschuwde en dat die zich in de gemeente
zouden openbaren,en zich voordoen als apostelen van Christus. Hij zei: "Het is geen wonder, want de
satan zelf verandert zich in een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn
dienaren zich veranderen, als waren zij leraars van de gerechtigheid. In Lucas 10:18 zei Jezus:" Ik zag
de satan, als een bliksem vallen uit de hemel. "Hij refereerde voor een deel naar de omschrijving van
Lucifer in Jesaja 14. "Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads! ter
verzwakking van de volken! "(Jesaja 14:12). Satan of Lucifer is een grote misleider. Hij is erg sluw en
doet zich voor als een “schijn” christelijk wezen.
Met welk doel is de Alpha cursus ontworpen?
 Mensen tot “bekering” te brengen met voldoende ruimte tot water bij de wijn.
 Alle neuzen dezelfde op te zetten om alle kerken één te maken teneinde de anti-christ te
dienen die als een engel des lichts deze mensen wil misleiden.
 Om ze te initieren in geestes ervaringen die lijken uit de Heilige geest te zijn.
 Om mensen te brengen tot mystieke ervaring gelijk aan die van oosterse g.d.
 Mensen samen te brengen met de Rooms Katholieke kerk. (Zie de Paus en vaticanium 2,
afspraken RK in 1967). Oecumene wordt aangestuurd vanuit Roomse kerk door de Jezuiten
als instrument.
Het is vrij gemakkelijk om een Afrikaanse medicijnman te herkennen in een menigte, omdat hij
meestal gekleed is in een een luipaard huid, veren op zijn hoofd heeft en een grote bot door zijn
neus. Rooms Katholieke geestelijken en priesters, met uitzondering van orden zoals de jezuïeten, zijn
ook gemakkelijker te identificeren als vals.
Maar als het gaat om protestanten, die zich vaak presenteren als goede familie mannen gekleed in
het wit overhemd en een stropdas, is de duivel in hen een stuk moeilijker te identificeren. Dit is dus
ook het geval met mannen in de Anglicaanse kerk als Nicky Gumbel.
Voordat het christendom naar Groot-Brittannië kwam , waren de heidense Druïden in het land en
“worshipten” met de zon, en moeder-aarde als de Godin en haar kind gelijk aan de Romeinse Venus
of Maagd Maria als 'kind' in de Roome kerk.
Hoofd van de Anglicaanse kerk

Rowan Williams: De "Druid" aartsbisschop van Canterbury van de afvallige Kerk van Engeland: Op 8
november 2002 werd ds. dr. Rowan Douglas Williams "bevestigd" in zijn post als de 104 e
Aartsbisschop van Canterbury door negen bisschoppen van theChurch van Engeland in St. Paul's
Cathedral. Veel van de toonaangevende elite van Londen was aanwezig, met inbegrip van ZKH Prins
van Wales, Tony Blair, en vooraanstaande vertegenwoordigers van de Kerk van Engeland. Het kader
van het gezag van de Kroon, de bevestiging of verkiezing van de aartsbisschoppen van Canterbury is
terug te voeren op zijn minst zo ver als het concilie van Nicea in 325 AD.
Tijdens de bevestigingsceremonie, geeft de nieuwe Aartsbischop zijn eed van trouw aan de Koningin
en verklaart de historische formule van de Kerk van Engeland.
De Aartsbisschop van Canterbury (die, die in zijn kantoor, een 16-puntige vrijmetselaars
Luciferiaanse ster als een van zijn twee occulte symbolen heeft. in de Canterbury Kathedraal staat de
marmeren troon van St. Augustinus, die naar men zegt, het Christendom 15 eeuwen geleden in
Engeland begeleidde. Augustinus werd naar Engeland gestuurd door Paus Gregorius die hem
benoemde als de eerste aartsbisschop van Canterbury in 596 AD.
Het is niet algemeen bekend, dat onmiddellijk voorafgaand aan zijn officiele bevestiging Dr Rowan
Williams in het openbaar was ingewijd in de “Gorsedd van theGuild van Barden en Druïden van de
Nationale Eisteddfod van Wales”. De Welsh titel 'Gorsedd' is afgeleid van gor '' Groot 'en' Sedd
'"Zetel" = letterlijk "de grote stoel troon van de Druide monarch".
Deze ceremonie was in het openbaar vertoond op het BBC televisie-netwerk, met nauwelijks
commentaar van het Britse anglicaanse publiek, maar het bracht duidelijk de zogenaamde christelijke
huichelachtigheid gruwelijk aan het licht!

Volgens de New Age leven wij nu in de eeuw van Aquarius; het tijdperk van de geest, waarin
geestelijke ervaringen centraal staan. En in de Alpha ‘training manual’ lezen wij: “We leven
in de eeuw van de Geest.” p. 29. De eeuw van Pisces, de periode van het rationele, het
verstandelijke, is voorbij. Een algemene New Age methode om nu de nieuwe mondiale
spirituele waarden in te kunnen voeren is de geringschatting van waarheid en feiten
waardoor het logisch denken wordt aangetast.
Postmoderne waarheid is gerelateerd aan de gemeenschap waar men deel van uitmaakt. En
aangezien er vele menselijke groeperingen zijn, zullen er ook noodzakelijkerwijs vele
verschillende waarheden zijn. De meeste post-moderne mensen maken de sprong te
geloven dat deze verscheidenheid aan waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Het
postmoderne bewustzijn brengt een radicaal soort van relativisme en pluralisme met zich
mee.
Hierbij bedankt de voormalige Paus Nickey Gumbel voor zijn
geweldige werk met Alpha.
 Zie hier wat de roomse kerk er zelf over zegt in Vaticanium 2 (1967)
De nieuwe roomse oecumenische list (sinds 1967 *vaticanum 2 zegt
het letterlijk !!:
De éne kerk voor de hele wereld die alle christenen verenigt. Eenheid
van alle christenen of ook van alle mensen! De beweging die totstandkoming daarvan nastreeft. De
gehele mensenwereld als georganiseerd geheel. Zoals paus Johannes XXIII het formuleerde:

Oecumeniciteit gaat de grenzen van de Christelijke godsdienst te buiten.
Ook zeggen ze in Vaticanium 2: Het benoemen van ambassadeurs, met als opdracht om de Raad
kritisch te volgen en hun eigen kerken door te lichten op haar genegenheid om met andere kerken
samen te werken, wat wil de Raad hiermee concreet bereiken? Wil de Raad in haar oecumenisch
streven slagen zal zij niet aan de jongeren voorbij kunnen gaan: Het is dan ook aan de Raad om
intensieve contacten te zoeken en te leggen met allerlei groepen die aktief zijn, aan de basis, op het
gebied van de interreligieuze dialoog. (Nieuw beleid R.K. Kerk. Oktober 2007)
Het Alpha embleem.
Het Alpha-cursus embleem is een jonge man, voorzien van een gigantische rode '?”
Het eerste vraagteken dat wordt gebruikt in de Bijbel is in Genesis 3:1. De slang nu was listiger dan al
het gedierte des velds dat de HERE God gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel
gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? "
Maar waar komt het Vraagteken (?) symbool vandaan?
Twee bepaalde symbolen gebruiken de oorspronkelijke' slang 'symbolen. De eerste,
de letter " S. Het Engels alfabet is afgeleid van een vroege Griekse alfabet waarin het
oor- spronkelijke symbool van het ? een slang was. Deze oude runen symbolen
werden oorspronkelijk ontwikkeld vanuit een agnostisch beeld van een slang in een
mand klaar om toe te slaan. Net als bij de fakirs. De stip onder het vraagteken staat
voor het mandje).
Alpha cursus levert een reeks van T-shirts met kleurrijke logo’s van deze slang (het
vraagteken) Is dit bewust gedaan? Denk maar aan de eerste vraag door de slang aan Eva.
Waarom is het vraagteken niet zwart, blauw of een andere kleur? Omdat het de vurige slang
voorsteld? Of de rode draak? Alpha beïnvloeding komt oorspronkelijk uit de occulte bron.
Is de afval niet voorspeld? “zal ik nog geloof vinden als ik terugkom” zegt
Jezus zelf. Maar dat de afval op deze manier wordt ingezet d.m.v.
groeigemeenten en megakerken, en direct al een inleidende bekering tot
de satanische eenheid in verscheidenheid is een zeer geslepen en
geraffineerde misleiding. De verschilpunten tussen de kerken worden
steeds meer verwijderd met wederzijds respect voor elkaars standpunten.
Ik lees in Gods woord iets heel anders. Dat we ons moeten laten leiden door de Heilige Geest in de
volle waarheid!!!

