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1. Een strik

We kregen een reclamefolder in de bus. Deze folder 
gaf de laatste impuls tot het schrijven van dit boek. De 
opstellers van de folder geven precies weer hoe ons een 
rad voor de ogen wordt gedraaid. Het bevat een twin-
tigtal bladzijden en op elke bladzijde staat een duiveltje 
afgebeeld. Een aantrekkelijk duiveltje met een vriendelij-
ke lach op het gezicht. Liefdevolle hartjes rondstrooiend 
en op een lichtglans van boven naar beneden glijdend: 
‘een hemel op aarde’. We moeten vooral niet denken dat 
de duivel iets kwaads in de zin heeft. Integendeel, hij is 
de vriendelijkheid zelve, betoverend vriendelijk. En het 
is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een 
engel van het licht (2 Kor. 11:14).

De satan kan zich heel mooi voordoen en zonder dat 
we er erg in hebben, komen we onder de bekoring en 
zijn we gestrikt. De Bijbel spreekt over listige omleidingen 
van de duivel. Listig is hij, hij probeert op alle mogelijke 
manieren voet aan de grond te krijgen. Hij zoekt daartoe 
zwakke plekken in ons leven. Zulke zwakke plekken zijn: 
wrok, haat, niet vergevingsgezind zijn, tweedracht, twist, 
losbandigheid, jaloersheid. Ook hoogmoed, verwaand-
heid en trots zijn valkuilen. In Galaten 5 staat een heel 
rijtje met valkuilen.

In het allervolmaaktste gebed leert de Heere Jezus ons 
te bidden: ‘Verlos ons van den boze.’

Ds. W.L. Tukker zei eens in een preek over de engelen: 
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‘De duivel, daar moeten we van verlost worden, vandaar 
de bede: verlos ons van de boze, want de duivel verlost 
ons van alle zaligheid.’

Een bijzondere valkuil waar de duivel gebruik van 
maakt, is het occultisme. Occultisme wil zeggen: dingen 
die verborgen zijn, je bezighouden met het verborgene, 
het geheime. Het is een verzamelnaam voor alles wat 
zich met het bovenzinnelijke of met demonische krach-
ten bezighoudt.

Waar we tegenwoordig ons oor maar te luisteren leg-
gen, overal ontdekken we een hang naar duistere machten. 
Niet alleen bij mensen die niets met God van doen willen 
hebben, maar ook, en dat is nog erger, bij kerkmensen. 
We spreken en lezen tegenwoordig veel over de vervuiling 
van ons milieu. Geleidelijk aan zijn we in een geweldige 
milieuvervuiling terechtgekomen. Zo ook met ons geestelijk 
milieu. Het raakt hoe langer hoe meer vervuild en we zijn er 
blind voor. ‘Het komt bij ons niet voor’, zeggen we dan. ‘Het 
leeft niet onder ons.’ Dergelijke opmerkingen heb ik in het 
verleden ook gemaakt. Maar wat blijkt? Dat wij vaak geen 
idee hebben waar we mee bezig zijn.

‘Satan is een listige vijand, die allerlei listen gebruikt 
om ons te bedriegen’, schrijft Matthew Henry. ‘Hij is ook 
een waakzaam tegenstander. Wij behoren zeer op onze 
hoede te zijn, dat we satan geen gelegenheid geven.’ Geen 
gelegenheid geven u niet en ik niet. Daarom is kennis 
van het Woord van God zo belangrijk. Satans doel is de 
christelijke gemeenten tot grote afval te brengen. Nu komt 
het dichterbij, de christelijke gemeente, de kerk, dat zijn 
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wij, dat ben ik. Het gaat heel geleidelijk, heel subtiel en 
voor we er erg in hebben, zijn we gestrikt.

We merken dat vooral de jeugd een intense belang-
stelling heeft voor andere culturen en godsdiensten. Nog 
niet zo lang geleden lazen we dat op christelijke scholen 
de leerlingen uit nieuwsgierigheid spelletjes deden, zoals 
glaasje draaien en andere spelletjes die het licht niet kon-
den verdragen. Iemand die regelmatig scholen bezoekt, 
zegt dat er maar weinig scholen zijn waar geen occulte 
spelletjes worden gedaan. Op de meeste scholen doen 
kinderen mee met glaasje draaien, het ouijabord (bord met 
cijfers en letters dat wordt gebruikt om te communiceren 
met geesten), geesten oproepen. Soms omdat het zo span-
nend is, soms uit nieuwsgierigheid. Het lijken onschuldige 
spelletjes, maar wat gebeurt er als er een kwade geest 
wordt opgeroepen? Wat als onze kinderen angsten krijgen, 
stemmen horen, niet zonder licht aan durven slapen?

We kennen het verhaal van koning Saul, hoe hij te Endor 
een vrouw, die een waarzeggende geest heeft, bezoekt en 
vraagt de geest van Samuël op te roepen. In 1 Kronieken 10 
vers 13 en 14 lezen we: ‘Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, 
waarmede hij overtreden had tegen de HEERE, tegen het 
Woord des HEEREN hetwelk hij niet gehouden had; en ook 
omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende, En 
den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en 
keerde het koninkrijk tot David, de zoon van Isaï.’

Maar niet alleen de jeugd houdt zich met dergelijke dingen 
bezig, ook wij ouderen. Hoevelen lezen horoscopen en laten 
zich daardoor de toekomst voorspellen, lezen oosters getin-
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te verhalen, houden zich bezig met astrologie, bezoeken 
magnetiseurs of iriscopisten en kunnen daardoor ongemerkt 
op het terrein van de duistere machten komen, het occulte.

Hoevelen zoeken rust en ontspanning bij yoga, meditatie 
of in het tekenen van een mandala. ‘Christelijke’ yoga en 
meditatie heet ontspannend voor christenen te zijn en zou 
bovendien het gebedsleven ook nog stimuleren.

Wat doen wij tegen de geestelijke vervuiling? Onze kin-
deren zijn in gevaar, maar wij ook.

Niet voor niets staat er in de Bijbel: ‘Zijt nuchteren, en 
waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een 
briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslin-
den’ (1 Petr. 5:8).

Als we niet nuchter zijn en waken en we laten de gees-
telijke vervuiling toe in ons leven of in dat van onze kinde-
ren, heeft dat gevolgen, zowel geestelijke als lichamelijke. 
Waar je mee omgaat, word je mee besmet, occult besmet. 
Als je je met deze dingen inlaat, kun je in de duisternis 
terechtkomen. Je kunt angsten krijgen, depressief worden, 
je kunt niet meer bidden, niet meer Bijbellezen, je kunt 
schuldgevoelens krijgen, nachtmerries, je kunt stemmen 
gaan horen, je kunt zelfmoordneigingen krijgen.

De Heere Jezus zegt in Markus 13:37: ‘En hetgeen Ik 
u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.’

‘Er slaat een vloedgolf van occultisme over de aarde. 
Als een duistere octopus grijpt het occultisme om zich 
heen. Spiritisme, astrologie, waarzeggerij en magnetisme 
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zijn slechts enkele van zijn vangarmen.
Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt 

waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en 
binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn 
God vragen? zal men voor de levenden de doden vra-
gen? Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken 
naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen 
hebben. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard 
gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer 
hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij 
vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts 
zal zien; Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal 
benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn 
door angst, en voortgedreven door donkerheid.

Wanneer wij deze verzen uit Jesaja 8 (v. 19-22) aan-
dachtig lezen, zal ons duidelijk worden waarom er in 
onze dagen zo ontzettend veel mensen helaas ook veel 
christenen aan chronische zwaarmoedigheid lijden.’

(A.A. Korevaar in De Waarheidsvriend)

In het weekblad De Schakel lazen we in de rubriek 
‘Vanuit de pastorie’:

‘Er is een hang naar duistere machten. En let wel: 
deze hang treffen wij niet alleen aan bij mensen die met 
God en Zijn dienst niets van doen willen hebben, maar 
ook bij hen die zeggen dat zij met God en Zijn dienst 
wel rekening willen houden en die op zondag keurig 
naar de kerk gaan. Ik wil maar zeggen dat die hang 
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naar duistere machten ook onder jongeren en ouderen 
voorkomen die zeggen tot het reformatorisch volksdeel 
te behoren. Ik zal daarvan een enkel voorbeeld in de 
praktijk opgedaan geven. Nog niet zo lang geleden 
vertelde een aantal jonge mensen mij, dat zij op hun 
school een spelletje deden. Dat spelletje hield in dat zij 
met een aantal glaasjes heen en weer schoven en dat 
zij dan daaruit op een bepaalde manier hun toekomst 
konden aflezen. Ik begreep wel dat de jongelui die ik 
sprak naar een bepaald programma keken en allerlei 
spelletjes daarvan met elkaar uitprobeerden.

Misschien dat iemand nu denkt: Die jongelui zullen 
dan wel uit gezinnen komen waarin vader en moeder 
hun kinderen niet voorgaan in de leer die naar de god-
zaligheid is. De gezinnen kennende, zou ik dat toch niet 
durven zeggen.

Alleen ... de jongelui merken de gevaren van zulke
duistere spelletjes niet op en de ouders zijn er niet 

van op de hoogte waarnaar hun kinderen bij anderen 
kijken. Echter, die spelletjes zijn levensgevaarlijk. Hoe 
levensgevaarlijk zij zijn, bleek mij recentelijk, toen ik 
van een collega vernam dat een van zijn catechisan-
ten suïcide (zelfmoord) had gepleegd, nadat zij zich 
met een van die spelletjes had beziggehouden. Haar 
toekomst zag er, volgens dat spelletje, donker uit. Daar-
door raakte zij zo in angst dat zij de hand aan zichzelf 
sloeg.

Zonder de daad van het meisje goed te praten, zeg ik 
wel, dat dit spelletje en de gevolgen daarvan van de duivel 



13

zijn geweest. Die lelijke satan heeft daarin helemaal de 
hand gehad. Zulke spelletjes moeten derhalve verboden 
worden. Laat geen jongen of meisje zich bezondigen 
aan dat soort spelletjes, waarin de toekomst wordt voor-
speld, want al die spelletjes zijn uit de duivel.

Maar er is wat het occultisme betreft nog meer van 
de duivel. Ik denk aan de horoscopen die in sommige 
dagen weekbladen te lezen zijn. De sterren zullen ons wel 
zeggen wat ons in de komende week wel of niet te wach-
ten staat. Ik op mijn beurt zeg: wat een dwaasheid. Maar 
beter kan ik schrijven: wat misleidt de duivel met die ho-
roscopen miljoenen mensen en wat probeert hij op een 
afschuwelijke manier mensen ten verderve te brengen. 
Verschrikkelijk! Jazeker, maar hoevelen onder ons lezen 
niet een horoscoop in een of ander blad en verwachten 
toch heimelijk dat in vervulling zal gaan wat er over 
hen geschreven staat. Tenminste, als dat positief is.

Maar ik kom wat dichterbij. Veel mensen hebben een 
kwaal. Niet altijd weten doktoren wat de kwaal bij een 
patiënt precies is. En wat doet dan de patiënt als de 
kwaal maar niet overgaat en de pijn lang duurt? Dan 
wendt men zich af van de dokter en gaat men naar een 
magnetiseur, iriscopist of een reflexoloog in de hoop 
dat die enige verlichting althans van de pijnen kan ge-
ven. En soms gebeurt het dat de genoemden dit kunnen 
en vindt men baat bij een magnetiseur of een iriscopist. 
Helaas heeft men niet door dat men baat vindt bij dui-
velse krachten waarvan zo’n man of vrouw zich bedient, 
ook al moet dat vaak doorgaan onder de naam ‘christe-
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lijk’ en zeggen de mensen die er baat bij vinden dat zij 
toch echt wel door iemand geholpen worden die die 
krachten van de Heere heeft ontvangen. Echter, men 
misleidt zichzelf. Men geeft de duivel te veel eer en op 
een schandelijke manier onteert men daarmee de Hee-
re. Want let wel: niet alle krachten die ons genezen van 
een bepaalde kwaal zijn van de Heere. Ook de duivel 
heeft bepaalde krachten. En wee de mens die zich door 
de krachten van de duivel laat gebruiken, maar ook wee 
de mens die daarvan gebruikmaakt. Laatstgenoemde 
raakt meer en meer verstrikt.’

Tot zover het stukje ‘Vanuit de pastorie’. Nu zitten we 
meteen bij de kern van dit boekje: het bezoeken van an-
dere ‘genezers’. Wat neemt dat onder ons grote vormen 
aan. Doordat we er zelf mee te maken hebben gehad en er 
middenin hebben gezeten, met alle gevolgen van dien, zien 
we nu des te scherper hoe menigeen in onrust en duisternis 
verstrikt raakt of verstrikt zit. Je herkent de verschijnselen 
en de gedragingen omdat je het zelf zo doorleefd hebt. 
Maar wat werd ik ook kwaad als iemand mij durfde waar-
schuwen dat ik verkeerd bezig was. Ik zag het niet, zoals 
velen het niet zien.

De Bijbel spreekt duidelijke taal. Daarom is het onbegrij-
pelijk dat kerkelijke leiders onwetende mensen voorgaan 
in de zonden en zelfs durven schrijven dat het allemaal 
zo’n vaart niet zal lopen. Er zijn immers ook bonafide iri-
scopisten, magnetiseurs, acupuncturisten, natuurgenezers, 
enzovoort.
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E. Nannen schrijft in Van occultisme tot bevrijding:
‘Wanneer de dokter niet meer kan helpen, nemen 

zieken vaak de toevlucht tot een andere ‘genezer’. 
Hieronder verstaan we mensen met bijzondere gaven, zo-
als een magnetiseur, een iriscopist, een hypnotiseur en-
zovoort. Misschien helpt het. Je weet maar nooit! Was dat 
maar waar. Ieder die door een dergelijke genezer werd 
behandeld, is daardoor onder invloed van het rijk van de 
duisternis gekomen.’


