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1. Ziet toe dat niemand u verleide
In de 'rede over de laatste dingen' vertelt de Here Jezus zijn discipelen over de dingen die in de
eindtijd een belangrijke rol zullen spelen. Als eerste noemt Hij in deze rede de verleidingen,
waarvoor Hij de discipelen, maar ook ons waarschuwt. Het gaat om een persoonlijke
waarschuwing die we ons ter harte moeten nemen, want velen zullen verleid worden. (lees
hierover in Mattheüs 24 vs. 4, 5 en 11)
De oorsprong van verleiding
De duivel, satan, ook wel de verleider, tegenstander en verzoeker genoemd, is de oorsprong
van alle verleiding. In Johannes 8 vs.44 wordt hij een 'mensenmoordenaar van den beginne' en
de 'vader de leugen' genoemd. Hij was één van de hoogste engelen, een beschuttende Cherub,
die zich aan God gelijk wilde stellen, waarop hij met vele gevallen en ontrouwe engelen die hem
navolgden uit de nabijheid van God verdreven werd. (zie Jesaja 14 vs.12-15 en Ezechiël 28
vs.11-19) Vanuit de hemelse gewesten zet hij echter zijn verwoestend werk voort. Het begon bij
de zondeval van Adam en Eva in de hof van Eden, probeerde later de laatste Adam, de Here
Jezus, in de woestijn te verleiden en zal uiteindelijk in de eindtijd alsnog velen verleiden.
De werkwijze van de verleider
Soms krijgen we met de duivel te maken 'als een brullende leeuw' (1 Petrus 5 vs.8) maar heel
vaak doet hij zich ook voor als 'een engel des lichts', bijna niet te onderscheiden van Gods
waarachtigheid. (1 Corinthiërs 11 vs.14) Een brullende leeuw hoor je op verre afstand, maar
een engel des licht kan onopgemerkt naast je zitten!
In Genesis 3 vs. 1-7 zien we duidelijk, hoe de werkwijze van de duivel is:
1. Hij werkt op een listige manier.
De duivel kroop in de huid van het listigste dier, zodat hij voor de mens het meest aannemelijk
was. Hij weet precies op welke plek hij de mens moet aanvallen, net zoals het woestijnvolk
Amelek: "Gedenk wat Amelek u gedaan heeft op uw tocht...hoe hij u onderweg tegenkwam en
al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waard, en hoe hij
God niet vreesde". (Deuteronomium 25 vs.17-18) Hij viel Gods volk aan op haar zwakste plek en
op het moment toen het volk uitgeput was. De duivel weet precies, waar en wanneer hij het
meest succes heeft in ons leven! Hij heeft inmiddels zesduizend jaar ervaring!
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2. Hij kiest de juiste persoon uit.
Hij richt zich niet tot Adam, maar tot Eva. We moeten niet vergeten dat het verbod om van de
boom der kennis van goed en kwaad te eten aan Adam gegeven werd, op een moment, waarop
Adam nog alleen was en Eva nog geschapen moest worden. Adam droeg de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor de naleving van dit verbod, vandaar dat God ook Adam na de
overtreding ter verantwoording riep en niet Eva! De duivel weet, dat een vrouw gevoeliger is en
vaak eenvoudiger te beïnvloeden is dan een man. Adam had op dat moment er tussen moeten
springen om zijn vrouw in bescherming te nemen, maar hij deed het niet. Hij stond er naast,
letterlijk en figuurlijk, zoals ook vandaag heel veel mannen naast hun roeping staan om hoofd
en priester van hun gezin te zijn.
3.Hij spreekt geïnteresseerd over God
'God heeft zeker wel gezegd' , dat is toch een mooie openingszin? We hebben het toch over
dezelfde God? De duivel weet heel goed wat God gezegd heeft, waarschijnlijk kent hij de Bijbel
beter dan wij! Ook bij de verzoeking van de Here Jezus in de woestijn ge/misbruikt hij Gods
Woord. Opmerkelijk is het dat hij het niet over de Here God heeft, want de naam Here kan - en
wil hij niet uitspreken. Hij heeft het alleen over God. Verleiders hebben het vaak over God en
Jezus, maar zelden over de Here God en de Here Jezus.
4. Hij zaait vertwijfeling
Hij mag dan wel over God spreken,maar doet dit meestal in de vragende vorm: Is het wel zo?
Moeten we het niet anders uitleggen? Werd het wel zo bedoeld? Is het niet alleen voor die tijd
zo geschreven?
5. Hij spreekt tegen God is
Als de vertwijfeling gezaaid is, wordt al gauw de leugen geoogst! Hij ontkent Gods Woord, gaat
er tegenin en maakt God tot een leugenaar.
6. Hij wijst de weg van het occultisme aan
Het eten van de verboden vrucht zou de ogen van Eva openen voor een wereld die tot nu tot
voor haar ontoegankelijk was. De duivel opent voor ons de deur tot het occultisme, waarin we
dingen zien, die anderen niet zien, stemmen horen die anderen niet horen, zaken voelen, die
anderen niet voelen, kortom je komt in een verborgen wereld terecht.
7. Hij zet de mens tegen de Here God op
Je zult als God zijn, kennende goed en kwaad, was hetgeen hij Eva voorhield. Zijn eigen fout om
zich aan de Here God gelijk te willen stellen, probeert hij nu via de vrouw te herhalen. We
hebben de Here God niet meer nodig om te weten wat goed en kwaad is, we maken het zelf
wel uit! We weten welke uitwerking deze gedachte de laatste tijd in onze samenleving
gekregen heeft.
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Reactie op de verleiding
Genesis 3 vs.6-10 laat ons duidelijk zien, wat verleiding in ons persoonlijk leven doet.
Onderstaande volgorde laat zien op welke manier de zonde in ons leven toeslaat, zowel toen
als nu:
1. De vrouw zag dat de boom goed was om van te eten
2. en dat hij een lust was voor de ogen
3. ja dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden
4. en zij nam van de vrucht
5. en at
6. en zij gaf aan haar man, die bij haar was
7. en hij at.
Hier zien we dat de zonde met het 'zien' begint. In de meeste gevallen werkt dat ook nu nog zo.
Ook de Here Jezus zei hierover: "Indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit!" (Marcus
9 vs.47) Daarna begint de lust te werken en worden we bedrogen zodat we juist dát wat we
zien veel aantrekkelijker vinden dan al het andere, waarna de begeerte opgewekt wordt.
Wanneer de begeerte zo sterk wordt is het nog maar een kleine stap om te nemen, te eten, dus
deel hebben aan de zonde, en dan ook anderen met onze zonden te besmetten.
Het doel van de verleiding
Het uiteindelijke doel van de verleiding is dat God en mens uit elkaar gedreven worden en de
mens ontaard tot een hopeloos en angstig wezen.
Allereerst zien we het schaamtegevoel verschijnen. Adam en Eva bedekten hun naakte lichaam
met vijgenbladeren, kennelijk voelden ze zich niet meer thuis in hun eigen lichaam. Ze werden
van zich zelf- maar ook van elkaar vervreemd. In Genesis 3 vs.7 lezen we dat ze bemerkten dat
ze naakt waren. In een andere vertaling staat, dat ze bemerkten dat ze een 'huid' hadden.
Waarschijnlijk was de eerste mens met Gods heerlijkheid bekleed, net zoals de stralende,
verheerlijkte Here Jezus op de berg één en al glans was. (Mattheüs 17 vs.2) Zo straalde ook het
aangezicht van Mozes, toen hij van de berg kwam, waardoor men zijn huid niet meer zag. De
mens was dus omhuld met Gods heerlijkheid. (zie ook Ezechiël 1 vs.28) Deze omhullende glans
verdween door de zonde als sneeuw voor de zon, zodat de naakte huid van de eerste mensen
zichtbaar werd.
Daarna zien we hoe de mens zich voor de Here God verstopte en vanaf dat moment voor Hem
op de vlucht was. Ook vandaag de dag zien we hoe vele mensen zich voor God denken te
verbergen. Sommigen verbergen zich achter wetenschappelijke ideeën, anderen weer achter
amusement, weer anderen achter succes. Door verschillende vormen van muziek, drugs en
seks, denkt men te ontkomen aan een ontmoeting met God. Zo zien we ook vandaag hoe de
mens een ontmoeting met God uit de weg gaat.
In Genesis 3 vs.10 lezen we voor de eerste keer dat de mens 'bevreesd' werd. Vanaf dat
moment heeft vrees de mensheid in haar greep. Veel mensen laten zich onbewust dagelijks
door vrees leiden.
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Goddank zien we op deze zwarte bladzijde van de menselijke geschiedenis ook de liefde en
trouw van God terugkomen. Hij is het die de verdwaalde zondige mens weer tot Zich riep en
daarmee aangaf, dat Hij de mens niet zomaar aan zijn lot overliet. (3 vs.9) Hij beloofde de
mens, dat de Messias zal komen die de slang zal overwinnen. (3 vs.15) En tenslotte bekleedde
Hij de in zonde gevallen mensen met dierenvellen. (3 vs.21) Aan dierenvellen kom je, door het
doden van dieren. Zou de Here God Zelf het eerste offer voor de zonde van de mensen
gebracht hebben?

Het werkterrein van de verleider
In Efeziërs 6 vs.16 spreekt Paulus over 'al de brandende pijlen van de boze' , waaruit blijkt dat
er vele manieren zijn, waarop de duivel ons tot zondigen wil verleiden.
Zo onderscheiden we:
1. Theologische verleidingen
Het gaat hierbij om Bijbelkritiek en een veranderd Godsbeeld. In de tweede studie zullen we
hier meer over nadenken.
2. Maatschappelijke verleidingen
Normen en waarden verdwijnen. De mens heeft zich tot maatstaf van normen en waarden
verheven en bepaalt zelf wel wat goed en verkeerd is. We denken hierbij aan de opkomst van
abortus, euthanasie, homofilie, pedofilie, aan hun lot overgelaten jongeren, uit elkaar vallen
van huwelijk- en gezinsleven.
3. Morele verleidingen
De Bijbel spreekt over de 'verkilling' van de liefde. De grootste morele verleiders zijn vandaag:
tv, internet, seks, muziek, drugs en geld.
4.Godsdienstige verleidingen
Het 'nieuwe tijds denken' (New Age) heeft de westerse samenleving rijp gemaakt voor de
intrede van allerlei oosterse godsdiensten. Deze oosterse godsdiensten overvleugelen in
toenemende mate de 'christelijke' westerse samenleving. Men ziet de oosterse godsdiensten
als een verrijking van het christendom.
5. Wetenschappelijke verleidingen
Vele universiteiten zijn tegenwoordig atheïstische broeinesten geworden. Op
pseudowetenschappelijke wijze probeert men God als Schepper weg te filosoferen. Via
wetenschappelijke methoden probeert men achter de bron van het leven te komen en zelfs
eigenhandig leven te creëren! Zo is men in de wetenschap bezig de toren van Babel te
herbouwen, die hen uiteindelijk aan God gelijk zou moeten maken.
6. Medische verleidingen
Voortschrijdend onderzoek leidt ook tot toenemende verantwoordelijkheid. Binnen de
gezondheidszorg wordt steeds meer mogelijk. Ouderdom, maatschappelijke positie en
financiën worden steeds meer bepalend of een behandeling al dan niet toegepast zal worden,
waardoor voortzetting van het leven steeds meer menselijk bepaald wordt.
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Daarnaast hebben we ook te maken met een toename van paranormale geneeswijzen zoals:
acupunctuur, magnetisme, iriscopie, voetreflexologie, Yoga, enz.
7. Charismatische verleidingen
In de derde studie zullen we hier nader op in gaan.
Onze houding ten opzichte van de verleiding
We hebben gezien dat verleiding op veel verschillende manieren op ons af komt. Hoe kunnen
we ons nu tegen deze verleidingen wapenen? De Bijbel onderwijst ons over de manier, waarop
we de verleidingen kunnen weerstaan.
Vasthouden aan Gods Woord
David zegt in psalm 119 vs.11 "Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige".
Een diepe kennis van Gods Woord bewaart ons voor zonde. zo zien we dit ook bij de Here Jezus
terug, toen Hij in de woestijn verzocht werd. Drie keer lezen we dat Hij zich op Gods Woord
beriep met de worden: "Er staat geschreven". (Mattheüs 4 vs.4, 7 en10)
Paulus moedigt ons aan om het 'Zwaard des Geestes' de Bijbel in de strijd met de machten in
de hemelse gewesten te gebruiken. (Efeziërs 6 vs.17)
Verleidingen onderkennen
In Hebreeën 5 vs.14 wordt ons duidelijk gemaakt dat "geoefende zinnen in het onderscheiden
van goed en kwaad" gevormd worden door een degelijke kennis van Gods Woord.
Johannes geeft ons de volgende raadgevingen:
 1 Johannes 2 vs.22 "dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent". Met ander
woorden, zij die loochenen dat de Here Jezus de Zoon van God is, laten zich door de
geest van de antichrist leiden. Steeds meer ziet men de Here Jezus als een mens, maar
niet als de Zoon van God.
 1 Johannes 3 vs.6-8 Hier laat Johannes ons zien, dat de werken ons laten zien, met wie
we te maken hebben.
 1 Johannes 4 vs.2,3 "Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God", maakt ons
duidelijk dat Christus altijd centraal moet staan en niet de 'christen' .
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Weten, wat ons in Christus geschonken is
Johannes schrijft aan het einde van zijn eerste brief: "Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de
naam van de zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt." (1 Johannes 5 vs.13)
Dit 'zeker weten' is gebaseerd op Gods Woord en niet zozeer op ons gevoel of onze ervaringen.
 1 Johannes 2 vs.20, 26-27 "Gij echter hebt een zalving van de Heilige Geest en gij weet
dat allen"..."gelijk zijn zalving u leert over alle dingen". Deze zalving heeft iedere
christen ontvangen. het gaat hierbij om de in ons wonende Heilige Geest die ons
onderwijst en in de waarheid leidt. Hier mogen we op vertrouwen.
 1 Johannes 3 vs.9 "Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad
(Gods) blijft op hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren". Christus in
ons kan niet zondigen. Hoe groter Christus in ons leven wordt, hoe meer we de zonden
in ons leven zullen overwinnen. Door de Geest worden de 'werkingen des lichaams
gedood' (Romeinen 8 vs.13)
 1 Johannes 4 vs.4 "Want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is". Door de
inwonende Christus zijn we sterker dan de verleiding tot zonde. met Hem zijn we meer
dan overwinnaars. Petrus bemoedigt ons met de woorden: 'wederstaat hem (de
brullende leeuw) vast in het geloof! )1 Petrus 5 vs.8)
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2. Theologische verleidingen (Galaten 1 vs.6-10 en 2 Timotheüs 3 vs.14 - 4 vs.5)
Paulus waarschuwt ons voor een ander evangelie dat verwarring brengt. We denken hierbij
onder andere aan het 'Welvaartsevangelie', waarin gelovigen alleen maar voorspoed beloofd
wordt, het 'Kingdom now evangelie' dat ons leert dat de Here Jezus nu al op aarde zijn
koninkrijk gevestigd heeft, en de 'vervangingsleer' die er van uitgaat dat de kerk in plaats van
Israël gekomen is.
Aan Timotheüs schrijft Paulus om aan Gods Woord, zoals het hem dat geleerd is, vast te
houden en daarbij zich te herinneren, van wie hij het allemaal geleerd heeft. Sommige
christenen denken de gemeente voor het eerst uitgevonden te hebben en zijn zo arrogant dat
ze vergeten dat de gemeente al bijna 2000 jaar oud is! Wat heeft de gemeente toch een lange
geschiedenis en wat kunnen we daar toch veel van leren. Een groot deel van de, met name
jonge, christenen heeft geen idee wat bijvoorbeeld Hervormingsdag betekent. Voor hen hangt
de gemeente als het ware in het luchtledige, zonder heilshistorische geschiedenis.
Wat is het belangrijk om ons in deze tijd vast te houden aan het Goddelijk geïnspireerde Woord
van God en dit Woord te verkondigen als de gezonde leer die een heilzame uitwerking in ons
persoonlijk leven heeft.
Petrus leert ons dat Gods Woord niet uit allerlei verdichtsels bestaat, maar volledig waar is. (2
Petrus 1 vs.16)
Een laatste oproep van de apostel Paulus aan Timotheüs luidt: Blijft nuchter, aanvaardt het
lijden, doe het werk van een evangelist!
Bijbelkritiek (door wetenschappelijke beïnvloeding)
De wetenschap wordt steeds meer toonaangevend gezien ten aanzien van het
waarheidsgehalte van de Bijbel. Op zo'n manier denkt men de Bijbel aan te passen aan de
(huidige) wetenschap. Men gelooft niet meer in een 'wondergod' en een 'wonderboek', want
dat veroorzaakt alleen maar afstand. Men wil in een Bijbel geloven die men kan begrijpen en in
een God die benaderbaar is. Hierdoor komt men tot de conclusie dat de Bijbel wel 'waar' is
maar niet 'waar gebeurd' is! Het gaat in de Bijbel niet meer om de letterlijke tekst maar om de
boodschap. De vermenigvuldiging van de broodjes voor de vijfduizend, het over het water
lopen van de Here Jezus, de schepping van de aarde in zes dagen, Jona in de vis, de zondvloed
en de opstanding uit de doden moeten we dus niet letterlijk zien, maar veel meer symbolisch
als een boodschap voor ons vandaag. U begrijpt wel dat er zo maar heel weinig van de Bijbel
overblijft. De Here Jezus heeft de wonderen uit het Oude testament nooit in twijfel getrokken,
veeleer bevestigde Hij deze. Zo sprak Hij over Jona in de vis, Noach en de zondvloed en de
schepping van deze wereld.
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Gezagsondermijning van de Bijbel (door maatschappelijke beïnvloeding)
Door de maatschappelijke verandering wordt de Bijbel al gauw een ouderwets boek gevonden,
een boek niet meer van deze tijd. Niet de Bijbel maar de maatschappij is toonaangevend
geworden voor onze levenshouding.
Door maatschappelijke veranderingen zijn het huwelijk en gezin onder druk komen te staan.
Niet meer de Bijbel is het uitgangspunt voor het huwelijk en gezin, maar de maatschappij,
waarin we leven. Het gevolg hiervan is, het ongehuwd samenwonen en het uit elkaar vallen van
vele huwelijken en gezinnen. De Bijbel leert ons over de instelling en heiligheid van het
huwelijk. We vinden duidelijke lessen over het opvoeden van onze kinderen, maar men vindt
dat niet meer van deze tijd en doet het af als ouderwets!
De Bijbel leert ons over het gezag van de man en de positie van de vrouw zowel in het gezin als
in de gemeente. Het is juist in het Christendom, dat de vrouw haar gelijkwaardige positie ten
opzichte van de man ontvangt. De Bijbel leert ons echter wel dat ondanks deze
gelijkwaardigheid er wel verscheidenheid bestaat tussen man en vrouw, zowel biologische als
emotioneel. Vandaar de speciale positie die God goed dacht voor man en vrouw in het huwelijk
en gezin. Tegenwoordig vindt men deze Bijbelse waarheid niet meer van deze tijd. Onder de
druk van het feminisme brak de emancipatie door, met als gevolg, de vele moeders die niet
meer aan hun moederschap toekomen en vele vaders die de taak van hun vaderschap
verwaarlozen. De resultaten blijven dan ook niet uit bij de vele kinderen die koers van hun
leven totaal kwijt zijn.
Door de maatschappelijke beïnvloedingen en het loslaten van de Bijbelse boodschap hebben
we vandaag te maken met een toename van homofilie, abortus, euthanasie, seksuele
losbandigheid, verslavingsdrang en verruwing van de samenleving. Wordt het niet tijd om terug
te keren naar God Woord en ons door de Bijbel te laten voorlichten hoe we moeten leven in
deze samenleving?
Godsverduistering (culturele beïnvloeding)
Met de komst van de oosterse godsdiensten naar Nederland is bij velen het Godsbeeld
veranderd, zo niet verduisterd. Theologen beweerden al gauw dat deze oosterse godsdiensten
niet een bedreiging, maar veel meer een verrijking van het Christendom vormden. Bepaalde
elementen van de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme vonden hun plek binnen de
christelijke gemeenschap. Mindfullnes en meditatietechnieken werden als nieuw en verrijkend
ervaren. Samen met de andere godsdiensten vormt het christendom de universele
heilsopenbaring van God.
Niet meer de Bijbel, maar de culturele invloed is hierin voor het christelijke denken maatgevend
geworden. Je kunt toch niet meer zegen dat er alleen behoud is door het geloof in de Here
Jezus? Wat gebeurt er dan met al die Moslims en Boeddhisten en Hindoestanen? Is het niet
arrogant te beweren dat de Bijbel het enige ware boek is? Zo werd steeds verder afstand
genomen van de God van de Bijbel, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
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Ondanks deze culturele beïnvloeding leert de Bijbel ons, dat er geen andere manier is om
behouden te worden dan alleen door de naam van Jezus. (Handelingen 4 vs.12) en dat er geen
andere God is en ook geen andere middelaar is, dan alleen de God van de Bijbel en zijn Zoon de
Here Jezus. (1 Timotheüs 2 vs.5)
Geloofsafval (Demonische beïnvloeding)
In Daniël 10 vs.20 wordt over de engelenvorsten van Perzië en Griekenland gesproken. Deze
demonische machten strijden tegen de engelenvorst Michaël. (vs. 13) Er is hier sprake van een
onzichtbare strijd in de hemelse gewesten tegen Israël. De vorst van Griekenland
vertegenwoordigt het vrije, westerse denken, terwijl de vorst van Perzië (Iran) het Islamitische,
extreem fundamentalistische denken voorstelt. We hebben hier te maken met de zachtheid en
sluwheid van de democratie, vertegenwoordigd in het Griekse denken, en de hardheid van de
dictatuur, vertegenwoordigd in de Islamitische jihad. Daniël beschreef het laatste stukje van het
Romeinse rijk als een wereldrijk voorgesteld als twee voeten met tien tenen gevormd uit ijzer
en kleiachtige leem. Hard en zacht tegelijkertijd maar niet in staat om een eenheid te vormen.
Wat actueel voor vandaag, zo vlak voor de wederkomst van de Here Jezus!
In Openbaring 12 lezen we over de satanische haat ten opzichte van Israël, en later ook
tegenover de christenen. Zo probeert satan doormiddel van demonische machten, aangestuurd
door de engelenvorsten van Perzië en Griekenland, vanuit de hemelse gewesten vat op Israël
en de gemeente te krijgen.
Onder deze invloed is onze samenleving terechtgekomen in het postmodernisme, waarin de
waarheid niet meer in de Bijbel, maar veel meer in het gevoel en de ervaring gezocht wordt. Er
bestaat vandaag een toenemend religieus gevoel, niet door Gods Geest en de Bijbel geleid
maar door de demonische machten, de geest van de antichrist, aangestuurd. Niet de Bijbel,
maar het gevoel, de ervaring zijn maatgevend voor het geloofsleven geworden. Zo wordt de
(schijn)kerk door de geest van de antichrist klaargemaakt voor de komst van de antichrist.
Daarnaast zijn er, Goddank, ook gelovigen, die door de Geest van God voorbereid worden op de
komst van de Here Jezus. Tot welke groep behoort u?
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3. Charismatische verleidingen
De Here Jezus sprak over 'de wind blaast waarheen hij wil' toen Hij Nikodemus duidelijk maakte
wat het betekent om opnieuw geboren te worden. Tegenwoordig waaien er veel verschillende
winden over ons land. Zo hebben we de laatste tijd windvlagen uit Amerika, Engeland, Nieuw
Zeeland, Canada, Nigeria en vele ander landen over Nederland gehad. De ene windvlaag was
harder dan de andere. Sommige windvlagen lieten een spoor van vernieling en verwarring
achter zich, anderen trokken ook weer in stilte weg. Wat moeten we toch met al deze
verschillende windvlagen die steeds maar komen en gaan?
Pneumatologie (leer van de Heilige Geest)
Meer dan ooit is het belangrijk om van een Bijbelgetrouwe en gezonde leer over de Heilige
Geest uit te gaan. Achtereenvolgens zullen we hierover de belangrijkste facetten behandelen.
De Heilige Geest is een persoon
Heel vaak wordt de Heilige Geest geïdentificeerd met kracht, kennis, vaardigheden, blijdschap
en enthousiasme, zonder ons daarbij te realiseren dat het niet om 'iets' maar een persoon gaat.
In Johannes 16 vs. 8-15 wordt de Heilige Geest beloofd als een 'Hij' en dus niet een 'het' die
overtuigt, spreekt, leert, verkondigt en Christus verheerlijkt.
Zo lezen we in dit gedeelte het volgende over het werk van de Heilige Geest:
 Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel
 Hij wijst de weg tot de volle waarheid
 Hij zal niet uit zichzelf spreken
 Hij zal ons de toekomst verkondigen
 Hij zal Mij (Christus) verheerlijken
We lezen in dit gedeelte dat het werk van Gods Geest begint met de overtuiging van zonde.
Wanneer je van zonde overtuigd bent, heb je ook een verlosser nodig, vandaar! Tegenwoordig
verwerpen velen de gedachte, dat verlossing begint met zondebesef. Het spreken over zonde
wordt zo veel mogelijk vermeden, dat zou alleen maar afstand tussen God en mensen creëren.
Mensen moeten weten dat God van hen houdt en vooral dat ze waardevol en uniek zijn en dat
God een geweldig plan met hun leven heeft. Ze worden naar voren uitgenodigd wanneer ze
geloven dat God van hen houdt en ontvangen door handoplegging de Heilige geest. Er wordt
niets over zonde, gerechtigheid en oordeel gezegd, ze leren maar één kant van het evangelie
kennen. Ze zullen zich dan misschien wel Christen noemen, maar hebben nooit ervaren dat hun
oude leven met Christus gekruisigd is. Ze zetten hun oude leven voort met een christelijk verfje
eroverheen.
De Heilige Geest zal ook nooit uit Zichzelf spreken. Met ander woorden, als Gods Geest spreekt
kunnen we het altijd terugvinden, of baseren op het volmaakte Woord van God, de Bijbel.
Verder heeft de Heilige Geest de taak om de gemeente voor te bereiden op de toekomst, de
komst van Christus, vandaar de uitspraak: 'de toekomst zal Hij u verkondigen'. Wat is het
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vreemd dat er bepaalde 'opwekkingsbewegingen' zijn, waar zelden of nooit over de komst van
de Here Jezus gesproken wordt. Door welke 'geest' wordt zo'n opwekkingsbeweging dan
geleid?
Tenslotte vertelt de Here Jezus dat de Heilige Geest maar één doel heeft: "het verheerlijken van
Christus". Het gaat niet om de Heilige Geest Zelf of om mensen die door de Geest gebruikt
worden maar om Christus alleen! In sommigen bewegingen staan personen zó centraal, dat
hun beweging zelfs naar deze personen genoemd worden. Het is bekend van de geest van de
antichrist dat hij Christus niet belijdt. Ware, van Gods Geest vervulde mannen, weten zichzelf
weg te cijferen, het gaat immers om de Here Jezus en Hij alleen!
Het ontvangen van de Heilige Geest
De Bijbel maakt ons duidelijk dat iedere gelovige de Heilige Geest bij de wedergeboorte
ontvangt. Romeinen 8 vs.9 leert ons dat 'indien iemand de Geest van Christus niet heeft, zo
iemand Hem niet toebehoort'. Paulus schrijft in Efeziërs 1 vs. 13 dat we de Heilige Geest
ontvangen als we tot het geloof in de Here Jezus komen.
Net zoals Adam door het inblazen van Gods adem in zijn neus, een levende ziel werd (Genesis 2
vs.7), zo wordt de gelovige ook door het ontvangen van Gods Geest een levende ziel. In
Handelingen 2 vs.2 lezen we over de geweldige windvlaag, waarmee Gods zijn levenadem in
het hart van de gelovigen blies. De Bijbel leert ons niet dat gelovigen pas na verloop van tijd de
Heilige Geest ontvangen. Een uitzondering hierop vinden we In het boek Handelingen waar we
kunnen lezen dat de apostelen biddend bijeen vergaderd waren en op de belofte van de Vader
in Jeruzalem moesten wachten. Zo had de Here Jezus het hen opgedragen (Lucas 24 vs.49),
omdat de Geest er nog niet was! (Johannes 7 vs.39)
Verder vinden we nog een uitzondering bij de eerste Samaritanen (half Joden) die door de
prediking van Filippus tot het geloof in de Here Jezus kwamen. Zij hadden de Heilige Geest nog
niet ontvangen, omdat Petrus eerst moest komen om met apostolisch gezag de deur van
behoud ook voor de Samaritanen te openen. Handelingen 8 vs.14-17) Petrus had hiervoor
namelijk de 'sleutels' van de Here Jezus gekregen om ook voor de Samaritanen en later voor de
heidenen (Handelingen 10) de deur van het evangelie te openen. (Mattheüs 16 vs.19) Het feit
dat ook Samaritanen het evangelie aanvaardden betekende een grote verandering in de
heilsgeschiedenis! Toen de Here Jezus hen namelijk eerder de opdracht gaf, het evangelie te
verkondigen gebood Hij hen uitdrukkelijk om Samaria en de heidenen te vermijden! (Mattheüs
10 vs.5-6)
De laatste uitzondering vinden we in Handelingen 19 vs.1-7, waar we kunnen lezen over de
twaalf eerste gelovigen in Efeze, die kennelijk de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden.
Later bleek dat ze alleen gedoopt waren in de doop van Johannes de Doper. Deze doop was een
doop van zondebelijdenis, bekering, maar niet van nieuw leven door de opstanding van
Christus. Het waren eigenlijk nog Oud-Testamentische gelovigen, die de wedergeboorte nog
niet meegemaakt hadden. Toen ze tot het geloof in Here Jezus kwamen werden ze alsnog met
Gods Geest vervuld.
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De Bijbelse volgorde is wel heel duidelijk: eerst bekering daarna het ontvangen van de Heilige
Geest. Juist zoals we in Leviticus 14 vs.14-17 kunnen lezen dat een melaatse eerste door het
bloed van het lam gereinigd werd, en daarna met olie gezalfd werd. Zo daalde in 1 Koningen 18
eerst het vuur op het altaar van Elia neer, waarna pas daarna de regen viel, een beeld van eerst
het oordeel met daarna de zegen. Sommigen evangelisatie bewegingen bidden met
onbekeerde mensen reeds om het ontvangen van de Heilige Geest. Een waarschuwing voor
deze onbijbelse praktijk is zeker op z'n plaats, want de vraag is dan, om welke geest het hier
gaat!
De uitstorting van de Heilige Geest
De uitstorting van de Heilige Geest is een eenmalig heisfeit dat ongeveer 33 na Chr. in
Jeruzalem plaatsvond en als zodanig nooit meer herhaald zal worden. Net zoals de geboorte,
kruisiging, opstanding en de hemelvaart van de Here Jezus eenmalige heilsfeiten zijn, zo ook de
uitstorting van de Heilige Geest. Sommige gemeenten geloven in een herhaling van deze
uitstorting en bidden en smeken God hierom, vergetende dat deze uitstorting reeds plaats
gevonden heeft. Door het geloof in de Here Jezus krijgen we deel aan deze uitstorting. Het is
onbijbels om je naar een nieuw uitstorting van Gods Geest uit te strekken, want dan zou God
het dus toen niet goed gedaan hebben? Ook in sommigen liederen wordt over dit verlangen
gezongen, een verlangen dat we Bijbels gezien moeten verwerpen!
De doop met de Heilige Geest
1 Corinthiërs 12 vs.13 is het enige vers in de Bijbel dat ons een uitleg geeft over de betekenis
van deze doop. Het gaat hier om de doop met, door, of in de Heilige Geest, die door Johannes
de doper aangekondigd werd en waardoor een gelovige ingelijfd wordt in het lichaam van
Christus. De doop met de Heilige Geest vindt plaats op het moment, waarop we lid worden van
het lichaam van Christus. Het moge duidelijk zijn dat dit moment samenvalt met onze
wedergeboorte. De doop met de Heilige Geest is dus niet een soort 'Second blessing' , ook wel
een tweede ervaring genoemd, maar een inlijving in het lichaam van Christus. Omdat deze
doop met onze wedergeboorte samenvalt worden we dan ook nergens in Gods Woord
opgeroepen om ons naar deze doop uit te strekken.
De vervulling met de Heilige Geest
In tegenstelling tot de doop met de Heilige Geest, worden we in de Bijbel wél opgeroepen om
te verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest. In Efeziërs 5 vs.18 lezen we het zelfs als
een opdracht, om vervuld te worden met Gods Geest. Als er naar geestvervulde broeders
gezocht wordt om het oudstenambt te aanvaarden, dan worden hier mannen mee bedoeld die
tot geestelijke volwassenheid gegroeid zijn. Daar bovenuit kun je zo vol van de Geest zijn, dat je
een 'overlopende beker' wordt. Het eerste is blijvend, het tweede is tijdelijk. Vandaar dat we in
Handelingen kunnen lezen dat de apostelen in Hoofdstuk 2 met Gods Geest vervuld werden,
maar in Hoofdstuk 4 weer opnieuw vervuld werden. Reiniging van ons persoonlijk leven, het
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breken met ingewortelde zonden, het toewijden aan zijn dienst en het verlangen om steeds
meer door Hem vervuld te worden leidt tot de vervulling met de Heilige Geest. Daar hoeft geen
handoplegging aan te pas komen, of waterdoop, of het spreken in vreemde talen, nee het gaat
hierbij om God persoonlijk antwoord op onze toewijding.
De zalving met de Heilige Geest
In 2 Corinthiërs 1 vs.21-22 schrijft Paulus over de zalving: "Hij nu, die ons met u bevestigt in de
Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot
onderpand in onze harten gegeven heeft". In het Oude Testament lezen we hoe koningen,
profeten en priesters vóór hun indiensttreding met olie gezalfd werden. Dé Gezalfde , Messias,
is niemand anders dan de Here Jezus Zelf, de uiteindelijke Koning, Profeet en Hogepriester. In
Christus zijn alle gelovigen geroepen om ook gezalfden te zijn en Hem als koning, profeet en
priester te dienen. Door Christus zijn we tot koningen verheven en zijn we in staat gesteld om
de zonden niet meer over ons te laten heersen. We zijn geroepen om als profeten Gods Woord
aan de mensen door te geven en als priesters de verloren mensen terug te brengen tot God.
Een taak, die we vanuit ons zelf niet kunnen vervullen, vandaar de zalving. In deze zalving heeft
de Here ons alles gegeven wat nodig is om Hem hierin te kunnen dienen. We hoeven niet om
deze zalving te bidden en te smeken, want bij onze wedergeboorte hebben we deze zalving
reeds ontvangen. We moeten alleen leren om dat, wat Hij ons reeds geschonken heeft, ook te
gaan ontdekken en te gebruiken. In 1 Johannes 2 vs.20 wordt duidelijk gezegd, dat alle
christenen deze zalving ontvangen hebben en dat deze zalving ook op ons blijft! (vs.27) Het
gaat dus om een zalving die we als gelovigen bij onze wedergeboorte ontvangen.
Vrucht van de Heilige Geest
Bij de wedergeboorte ontvangen we eeuwig leven. Dit eeuwige leven heeft niet in de eerste
plaats te maken met de oneindige lengte van dit leven, maar veel meer met de aard van dit
leven. Het gaat om het leven van Christus Zelf dat Door Gods Geest in ons leven uitgestort is.
Paulus zegt hierover: "Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij". (Galaten 2 vs.20) De
eigenschappen van dit leven worden in Galaten 5 vs.22 voor ons opgesomd: Liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Door de inwoning van Gods Geest wordt ons leven veranderd en gaan we steeds meer op Hem
lijken.
De gaven van de Heilige Geest
De gaven van de Heilige Geest moeten altijd voorafgegaan worden door de vrucht van de
Heilige Geest. Bij de vrucht gaat het om dat wat je bent, bij de gaven meer om dat wat je doet.
In de Bijbel worden verschillende gaven genoemd zoals: pastoraat, onderwijs, leidinggeven,
barmhartigheid betonen, het spreken in vreemde talen en gaven van genezing. Het zijn met
name de twee laatstgenoemde gaven die de charismatische verwarring en verleiding
veroorzaken.
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Tekengaven
Het gaat hierbij om de zogenaamde 'tekengaven', waardoor God zijn Woord en Persoonlijke
aanwezigheid bevestigt. Deze tekenen dienden ter bevestiging van de verkondiging van het
evangelie. We moeten daarbij niet vergeten dat het in de eerste tijd primair ging om de
verkondiging van het evangelie aan het Joodse volk en in een periode, waarin men alleen de
beschikking had over het Oude Testament. Het nieuwe Testament moest nog geschreven
worden!
In 1 Corinthiërs 1 vs.22 lezen we: "De Joden verlangen tekenen, de Grieken zoeken wijsheid,
doch wij verkondigen een gekruisigde Christus". Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde
verlangden de Joden telkens opnieuw naar een teken: "Wat voor teken doet Gij, opdat wij
mogen zien en U geloven?" (Johannes 6 vs.30) Mozes had vele wonderen en tekenen gedaan,
kon de Here Jezus dat ook? Zo redeneerden de Joden! Tijdens het leven van de Here Jezus op
aarde en de begintijd van de gemeente heeft Hij voor het joodse volk vele tekenen en
wonderen verricht. Uiteindelijk zal het Joodse volk ook tot geloof komen als ze Hem zullen
zien.
De Grieken werden door Paulus weer op een heel andere, meer wetenschappelijke manier
bereikt (Handelingen 17 vs.15-34), vandaar dat Paulus later zegt, dat hij voor de Joden een Jood
geworden is en voor hen die zonder wet zijn (Grieken), als zonder wet geworden is, om zowel
Joden als heidenen voor Christus te winnen. (1 Corinthiërs 9 vs.20-22)
We zien dat de tekengaven afnamen, nadat Jeruzalem verwoest werd en de Joden wereldwijd
verstrooid werden. Kennelijk had de openbaring van deze tekengaven een relatie met de
verkondiging van het evangelie onder het Joodse volk. We zien dan ook deze tekengaven met
name terug in de gemeente van Corinthe. In geen enkele andere brief schrijft Paulus over deze
tekengaven, dan alleen in zijn eerste brief aan de gemeente in Corinthe. In deze grote havenen handelsstad Corinthe leefde een grote Joodse gemeenschap, waaronder Paulus langdurig
gewerkt heeft gewerkt.
Daarnaast moeten we niet vergeten, dat de apostelen over zaken spraken die in het Oude
Testament niet terug te vinden waren. Hoe wisten de toehoorders dat het om Gods Woord ging
anders, dan dat God Zelf dit woord met tekenen bevestigde? Pas aan het einde van de eerste
eeuw na Christus was Gods Woord compleet en had Johannes de apostel het laatste deel van
het Nieuwe Testament geschreven. Vanaf die tijd werd Gods volledige Woord gezaghebbend in
de gemeente en werden bevestigende tekenen overbodig. Daar zal Paulus waarschijnlijk ook op
gedoeld hebben in 1 Corinthiërs 13 vs.9 "als het volmaakte komt, zal het onvolkomene
afgedaan hebben". Met dit 'volmaakte' bedoelt Paulus niet, zoals velen menen, de wederkomst
van Christus, want dan had hij dit hoofdstuk niet afgesloten met: "Zo blijven dan geloof, hoop
en liefde". Na de weerkomst is geloof verwisseld in aanschouwen en de hoop vervuld!
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Het spreken in vreemde talen
Toen de Babylonische mensheid afsprak een stad met een toren te bouwen waarvan de top tot
de hemel reikt, verwarde de Here God de taal, waarop de mensen in vreemde talen begonnen
te spreken. Toen de Here Jezus aan zijn bouwwerk, de gemeente, begon werd deze vloek als
het ware opgeheven en werd het evangelie voor iedereen in een verstaanbare taal verkondigd.
(Handelingen 2 vs.8) Het gaat hier niet om een geheime tongentaal, of zoals sommigen menen
een engelentaal, maar om een bestaande taal verbonden met een volk of land. In Handelingen
2, waar we dit teken voor het eerst in de Nieuwe Testament tegenkomen, zien we dat de Here
God aan het Joodse volk duidelijk wilde maken, dat het evangelie niet alleen voor het Joodse
volk bestemd was, maar voor alle volken bedoeld is. De Joden waren er van overtuigd dat de
God van de Bijbel alleen de God van de Joden was en alleen hun taal sprak. Paulus leert ons in 1
Corinthiërs 14 vs.21-22 dat het teken van de vreemde talen een teken voor het (ongelovige)
Joodse volk was, om hen te overtuigen, dat de Geest op alle vlees uitgestort werd. Het is dus
geen teken van de vervulling van Gods Geest of een bepaalde mate van geestelijk leven, zoals
sommigen menen, maar een teken voor ongelovigen! Nogmaals valt hierbij op te merken, dat
Paulus alleen in de Corinthebrief over dit teken schrijft, omdat hij daar met name onder zijn
joodse volksgenoten werkzaam was. In 1 Corinthiërs 13 vs.8 schrijft Paulus dat de vreemde
talen zullen verstommen, hetgeen plaatsvond na de diaspora van het joodse volk.
Gaven van genezing
Laat het duidelijk zijn dat we van ganser harte geloven dat de Here ook in onze tijd mensen kan
en wil genezen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het gaat echter om de manier waarop!
Laten we vooropstellen dat er globaal gezien drie oorzaken van ziekte zijn:
1. Ziekte als gevolg van de gebroken schepping. Alle mensen, zowel christenen als nietchristenen krijgen hiermee te maken. De gevolgen van de zondeval zullen pas voor de
gelovigen verdwijnen bij de wederkomst van Christus.
2. Ziekte als een beproeving, waarmee de Here God en speciaal doel heeft. Zo lezen we
over de doorn in het vlees van Paulus, opdat hij zich niet zal verheffen. (2 Corinthiërs 12
vs.7)
3. Ziekte als gevolg van zonde, waarover het in 1 Corinthiërs 11 vs.30 gaat:
"Daarom(misbruiken bij het avondmaal) zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er
ontslapen niet weinigen". In Jakobus 5 vs.12-20 kunnen we lezen dat de belijdenis van
zonde in dat geval tot genezing zal leiden.
U begrijpt wel dat het omgaan met ziekte binnen het pastoraat van de plaatselijke gemeente
thuishoort. De gemeente is de plaats om te ontdekken of het om ziekte als gevolg van de
gebroken schepping, een beproeving of een persoonlijke zonde gaat. Velen gaan met hun
ziekten naar plaatsen buiten hun eigen gemeente in de hoop om daar genezing te ontvangen.
Nergens kunnen we in Gods Woord lezen over zulk soort genezingsdiensten. Wat is het
belangrijk dat er in de plaatselijke gemeente met- en voor zieken gebeden wordt.
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Als het om de gave van genezing gaat is het goed om aan het volgende aandacht te
schenken:
De rol van het joodse volk
We hebben er al over nagedacht dat de tekengaven te maken hadden met de verkondiging van
het evangelie onder het joodse volk. Handelingen 28 vs. 26-29 maakt ons duidelijk dat het
Joodse volk door het horen en zien het evangelie gebracht werd, maar ondanks het feit dat ze
het zowel gehoord als gezien hebben, de Messias toch verwierpen. Paulus wendde zich dan
ook tot de heiden en die zullen dan ook horen. De overgang van horen en zien, naar het alleen
horen is in dit gedeelte heel duidelijk! Het is dan ook heel treffend te lezen dat Paulus later zijn
diensknecht Trofimus in Milete ziek achter gelaten heeft! Had Paulus dan de kracht niet meer
in zich om Trofimus te genezen, God was toch dezelfde gebleven? Niet alleen de vroege
kerkgeschiedenis maakt ons duidelijk dat de tekengaven na de diaspora van het Joodse volk
afnam, maar blijkbaar ook de Bijbel. Ook Timotheüs kreeg van Paulus de raad om af en toe een
slok wijn te nemen voor zijn gedurige ongesteldheden. (1 Timotheüs 5 vs.23)
De aankondiging van het Messiaanse rijk
De tekengaven behoren bij de prediking van het koninkrijk. In Mattheüs 10 vs.5-8 zien we hoe
de Here Jezus zijn apostelen uitzendt om het Messiaanse koninkrijk aan te kondigen. Ze
mochten zich hierbij alleen op de verloren schapen van het huis van Israël richten en niet naar
de Samaritanen en de heidenen gaan! Met deze boodschap kwam Johannes de Doper ook:
"Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen", een boodschap, die de Here Jezus Zelf ook
verkondigde. We weten echter dat het Joodse volk de Koning verworpen heeft en daarmee ook
dit koninkrijk der hemelen. De Bijbel maakt ons duidelijk dat bij de wederkomst van de Koning
der Joden dit koninkrijk der hemelen alsnog in vervulling zal gaan en Hij op de troon van David
zal heersen. Tijdens dit Messiaanse rijk zal de schepping hersteld worden en de zieken genezen
worden. Door de wondertekenen werd dit Messiaanse rijk aangekondigd, maar de boodschap
met zijn wonderteken werd verworpen! De charismatische verwarring ontstaat, wanneer men
in deze tijd het evangelie van het koninkrijk verkondigt en men de mensen vertelt dat de Here
Jezus nu al koning op aarde is en dat Hij nu al over alles regeert. Men hoeft dus niet meer ziek
te zijn, want we leven nu al in Gods koninkrijk op aarde!
De apostolische tijd
We lezen in Efeziërs 2 vs. 20, 3 vs.5 en 4 vs.11 dat de apostelen en profeten in de begintijd van
de gemeente een gezaghebbende positie bekleedden. Met apostolisch gezag hebben zij het
fundament van de gemeente gelegd. De uitdrukking "door de handen van de apostelen
gebeurde vele tekenen en wonderen" komen we in het boek Handelingen meerdere malen
tegen. Het is juist in deze apostolische tijd, dat deze tekengaven zich openbaarden. Na de
apostolische tijd, (na het sterven van Johannes aan het einde van de eerste eeuw) zien we dat
de apostelen hun werk gedaan hebben en het volmaakte Woord van God het apostolische
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gezag overneemt. De tekengaven waren dan ook niet meer zo noodzakelijk en verdwenen
langzamerhand.
Niet zien, maar toch geloven
Door tekenen en wonderen worden het geloof en God pas realiteit, zo meent men in
charismatische kringen. "Het werkt", zo meent men en ziet tekengaven als onmisbaar voor het
levend geloofsleven. De Bijbel maakt ons duidelijk dat een ongelovig hart onverzadigbaar naar
tekenen en wonderen blijft verlangen, om daarmee steeds maar weer opnieuw in het geloof
bevestigd te moeten worden. In 1 Petrus 1 vs.8 lezen we: "Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien
te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien". De Here Jezus zei tegen Thomas:
"Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven".
Het steeds maar willen zien om zo ons geloof bevestigd te krijgen, leidt ons af van de zekerheid
die de Bijbel, Gods Woord ons biedt. Vooral de laatste tijd zien we een steeds groter wordend
verlangen naar wonderen en tekenen en een afname van het verlangen naar- en kennis van
Gods Woord.
Ons geloof moet niet gebaseerd zijn op dat wat we zien of ervaren, maar op het aanvaarden
van het volmaakte en gezaghebbende Woord van God. Terecht schrijft Paulus in 2 Corinthiërs 5
vs.7 "want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen".
Misschien zou het massaal uitstrekken naar tekenen en wonderen de mensheid klaar kunnen
maken voor de komst van de antichrist, die met vele tekenen en wonderen tot de mensen zal
komen en velen zal verleiden.
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4. Occulte verleidingen
In toenemende mate krijgen we met occulte verleiding te maken. Halverwege de twintigste
eeuw kwam hooguit 5 % van de West-Europese samenleving in aanraking met het occultisme
terwijl dit percentage op minstens 95% stond voor de "derde wereldlanden". Nu heeft WestEuropa dit percentage van de "derde wereldlanden" ruimschoots ingehaald. Via de media,
muziek, literatuur, internet, onderwijs, paranormale geneeswijzen en charismatische
verwarring spoelde de laatste tijd een occulte ''zondvloed" over ons land, waardoor velen
beïnvloed werden. Meer dan ooit is het belangrijk om onze veiligheid te zoeken onder de
bescherming van het bloed van Christus. Door occulte beïnvloeding wordt de deur geopende
voor een verborgen wereld die met normale zintuigen niet waarneembaar is. Men hoort, ziet,
ruikt, proeft en voelt dingen die aan normale mensen voorbij gaan. Door het occultisme wordt
de deur naar deze geheime, verborgen wereld geopend, een wereld waar je niet meer
gemakkelijk uit komt! In de Bijbel worden we voor deze invloeden gewaarschuwd. De Bijbel
wijst ons ook de weg om uit deze occulte wereld bevrijd te worden. In Deuteronomium 18 vs.
10-12a. wordt Israël gewaarschuwd voor occulte verleiding zoals: waarzeggerij, pendelen,
uitleggen van voortekenen (horoscoop), tovenarij, magnetisme, spiritisme, enz. Het zijn
heidense, goddeloze volkeren die zich hiermee bezighouden, aldus Mozes!
In Handelingen 19 vs. 19-20 lezen we hoe mensen, die tot het geloof in de Here Jezus kwamen,
met al hun occulte praktijken braken. De waarde van hun 'toverboeken' die ze verbrandden
werd geschat op vijftigduizend zilverstukken, omgerekend enkele miljoenen euro's! Gods
Woord roept ons op om met elke vorm van occultisme radicaal te breken.
Zingevingcrisis
In de zestiger jaren van onze vorige eeuw ontstond door de milieucrisis, het dreigend tekort
aan grondstoffen, de bewapeningswedloop, de secularisatie en de opkomst van de evolutie
theorie een zingevingcrisis. Men had geen oriëntatiepunt meer en men leefde, zoals ieder
dacht dat het goed was: "doe maar wat je denkt dat goed is", waarbij vele ouders voor de "vrije
opvoeding" van hun kinderen kozen. De woorden uit Efeziérs 2 vs.12 werden voor Europa
realiteit: "zonder hoop en zonder God in de wereld". De zestiger jaren werden gekenmerkt
door de opkomst van de tv, computer, de snelle communicatiemiddelen en een toename van
het verkeer op de weg en in de lucht, waardoor de grote, wijde wereld steeds kleiner voor ons
leek. De eerste files ontstonden, de eerste woonconcentraties (Bijlmermeer) werden uit de
grond gestampt en het dagelijkse woon-werkverkeer werd een feit. Het leven werd sneller, de
contacten vluchtiger en het gezinsleven, maar ook het kerkelijk leven kwam onder druk te
staan.
We hebben het in de geschiedenis over de roerige zestiger jaren. We zullen enkele belangrijke
gebeurtenissen uit die tijd, die de wereld blijvend veranderd hebben, voor u op een rijtje
zetten:
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De eerste Russische ruimtevaart. (met de opmerking van één van de ruimtevaarders dat
God niet bestaat, om dat ze Hem niet tegengekomen zijn!)
 De moord op president J. F. Kennedy en dr. Maarten Luther King.
 De eerste kerncentrale.
 De Chinese revolutie.
 De zesdaagse oorlog, waarbij Jeruzalem in Joodse handen viel.
 De uitvinding van de chip.
 Het begin van de popcultuur: The Beatles
 De introductie van drugs en andere verdovende middelen
 De musical Hair met haar eerste naaktscene.
 De opmaat naar de eerste abortuspraktijken.
 De eerste mens op de maan (Neil Armstrong)
De samenleving veranderde in deze tien jaar revolutionair. Het leek wel of er een nieuw
tijdperk aangebroken was.
New Age
De zestiger jaren introduceerde ook het "nieuw tijds denken", er zou volgens New Age een
nieuw tijd aangebroken zijn. Op 5 februari 1962 vormden de nieuwe maan, de zon en de vijf
zichtbare planeten een nieuw sterrenbeeld, namelijk dat van Aquarius (de waterman),
waarmee het tijdperk van "de vissen" voorbij was. Het tijdperk van "de vissen" begon ongeveer
met onze jaartelling en duurde dus zo'n kleine tweeduizend jaar. Dit tijdperk was altijd
polariserend en benadrukte het verschil tussen goed en kwaad, man en vrouw, God en mens,
enz. Het tijdperk van Aquarius is daarentegen harmoniserend, holistisch en benadrukt juist de
eenheid, heelheid en niet meer het onderscheid. God en mens zijn een eenheid: de mens is
God en God is mens, Een man kan ook een vrouw zijn en andersom. En wat voor de ene goed is
kan voor de ander juist verkeerd zijn, dus het onderscheid tussen goed en kwaad bestaat niet
meer. De mens werd gezien als een eenheid met de kosmos en lichamelijke kwalen werden in
een veel breder, menselijk spectrum bestreden.
Hiermee was New Age een feit geworden. Vele tienduizenden New Age groepen en centra
ontstonden vanaf de zestiger jaren. Zes tot acht procent van alle uitgegeven boeken waren
New Age boeken. Ook de muziek werd beheerst door New Age. Het doel van New Age was het
creëren van een nieuw wereld met vrede en universele harmonie. Juist door het ontstane
vacuüm als gevolg van de zingevingcrisis vond New Age een vruchtbare voedingsbodem in
Europa.
Een nieuw religieuze golf
In de zestiger jaren was er nog een andere ontwikkeling gaande, namelijk de immigratie van
buitenlandse gastarbeiders. Deze, in hoofdzaak aanvankelijk mannen, namen hun eigen
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godsdiensten mee. Zo kwamen met de "gastarbeiders" ook veelkleurige oosterse godsdiensten
naar ons toe, die in het ontstane vacuüm in West Europa een vruchtbare bodem vonden.
Deze nieuwe religieuze golf komt via verschillende kanalen, waarvan we u er enkele zullen
noemen, naar ons toe.
Moderne godsdienst wetenschap
De moderne godsdienst wetenschap gaat er van uit dat alle religies samen de universele
heilsopenbaring van God vormen. De verschillende godsdiensten dienen elkaar niet te
bestrijden om hun verschillen, maar zijn wederzijds verrijkend en aanvullend. U hoort hierin de
holistische boodschap van New Age. Het zou binnen de moderne godsdienst wetenschap
arrogant zijn te beweren dat de ware God, de God van de Bijbel is en dat men alleen behouden
kan worden door het geloof in de Here Jezus Christus. Bij het verlaten van het tijdperk van "de
vissen" naar de "waterman" hebben we deze mening achter ons moeten laten, aldus New Age!
Meditatieve technieken
De oosterse godsdiensten brachten ons ook de vele vormen van meditatie. Voor het jachtige en
hectische leven van vandaag vormt meditatie hét antwoord. We denken hierbij aan de
verschillende vormen van Yoga, Transcendente Meditatie, maar ook aan het, de laatste tijd in
een snel tempo opkomende, Mindfulness, waarvan de oorsprong in het Boeddhisme ligt.
Bij deze meditatie technieken gaat het om bewustzijnsverruiming, persoonsontwikkeling, het
ontdekken wie je bent en wat voor zelfherstellende en genezende vermogens men in zich
heeft. Vele bedrijfstrainingen en zakelijke bijeenkomsten worden de laatste tijd gegeven op
basis van deze Mindfulness methoden. Ook christelijke organisaties gebruiken in toenemende
mate de uitgangspunten van Mindfulness!
Feministische theologie
In de zestiger jaren ontstond ook een sterke feministische beweging in Europa, waarin
Nederland een voortrekkersrol vervulde. Het werd de tijd van de "Dolle Mina's", de "Baas in
eigen buik" demonstraties maar ook de periode van de eerste abortussen en de opbloei van de
"flower power" periode met haar teugelloze uitspattingen. Mannen werden aangemoedigd om
steeds meer in deeltijd te gaan werken en vrouwen verlieten het huiselijk gezin en hun
moederlijke zorg voor de kinderen om zich in het arbeidsproces te kunnen storten. De
"mannencultuur" binnen de theologie en het kerkelijk leven maakte een enorme ommezwaai
mee. Predikant was voortaan niet meer alleen een mannenberoep, want ook vrouwen mochten
dit ambt voortaan uitoefenen. Het "mannelijke" van God moest wijken voor het "vrouwelijke"
van God, want God was net zo goed Moeder als Vader! Ook binnen de maatschappij
veranderde veel. De rolwisseling tussen vader en moeder bracht vele kinderen gedurende hun
seksuele ontwikkelingsfase in verwarring. Jongens hadden geen vaderbeeld meer waaraan ze
zich konden spiegelen en meisjes konden zich niet meer spiegelen in een echte moeder. De
toename van homofilie zou hier zeker mee in verband gebracht kunnen worden. Ook de
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vervrouwelijking van het onderwijs liet haar sporen na. Het aantal kinderen met psychische
stoornissen is nog nooit zo hoog geweest. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het
feminisme is hiervan één van de oorzaken.
Groenen ideologie
De milieudefensie heeft, naast haar taak de natuur te beschermen, ook nog een ander gezicht
gekregen. Velen spreken de laatste tijd over "moeder aarde", waarmee de natuur steeds meer
vergoddelijkt wordt. Dit voert ons terug tot de primitieve godsdiensten zoals het pantheïsme,
waarin primitieve natuurgoden aanbeden worden. Deze zogenaamde groenen ideologie opent
de weg naar het holistische denken, waarin de mens één is met de gehele kosmos. Er moet
balans komen tussen geest ziel en lichaam, waardoor kosmische energieën vrijkomen die een
geneeskrachtige werking op ons totale zijn uitoefent. De groenen ideologie sluit het bestaan
van een persoonlijke God uit en leert ons, omdat wij zelf een stukje van de schepping zijn, ook
wij een stukje god zijn.
Occultisme, vermengd met het christendom
Het occultisme komt de laatste tijd vaak met een wetenschappelijk tintje en een christelijk
sausje op ons af. Soms lijkt het of we met aantoonbare wetenschappelijke bewijzen te maken
hebben, maar na objectief onderzoek blijkt daarvan niets waar te zijn. Zo horen we ook
regelmatig dat het occultisme een gave Gods is die we met vrijmoedigheid mogen gebruiken.
Enkele voorbeelden waarin men het occultisme met het christendom vermengd heeft willen we
u niet onthouden:
Spiritisten, beginnen hun samenkomsten regelmatig met het lezen uit de Bijbel en gebed. Ze
zien Jezus namelijk als het grootse medium. Hij liet Mozes en Elia uit de dood verschijnen en
sprak met hen.(Mattheüs 17 vs.1-8) Mogen wij zijn voorbeeld dan niet volgen en ook de
geesten van doden oproepen om met hen te spreken?
Hekserij, De Here Jezus vormde met zijn twaalf discipelen ook een zogenaamde heksenkring.
Als grote tovenaar leerde hij zijn leerlingen de kunst van het toveren.
Reïncarnatie, het grootste voorbeeld van reïncarnatie was de menswording van de Here Jezus.
Wij mogen zijn voorbeeld van reïncarnatie volgen naar ons volgende leven, of naar het
oneindige niets.
Tarotkaarten, zijn afgeleid van het boek Openbaring. Zoals het boek openbaring 22
hoofdstukken heeft, zo hebben de Tarotkaarten ook 22 hoofdtroeven om ons de toekomst te
kunnen voorspellen.
Spiritistische de- en rematerialisatie, waarin mensen plotseling verdwijnen en op een andere
plaats weer verschijnen. Als voorbeeld hiervoor zien spiritisten Filippus die door de Geest
weggenomen werd en in Asdod bleek te zijn. (Handelingen 8 vs.39-40)
Telepatie, zodat je op afstand iemand anders kunt beïnvloeden. Dat deed Petrus met Cornelius
in de geschiedenis beschreven in Handelingen 10.
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U ziet wel, op welke manier men het occultisme probeert te vermengen met het christendom.
Zo meent men ook dat de Egyptische astrologie de basis vormde voor de twaalf stammen van
Israël in het Oude Testament en de Babylonische astrologie de basis vormde voor het
aanstellen van de twaalf apostelen van de Here Jezus in het Nieuwe Testament. De twaalf
tekens van de dierenriem hebben dus te maken met de twaalf stammen van Israël en de twaalf
apostelen van de Here Jezus.
Paranormale geneeswijzen
Vanuit occulte verleidingen hebben we de laatste tijd ook steeds meer te maken met
paranormale geneeswijzen. Men gaat hierbij uit van de holistische principes en van de
zelfgenezende vermogens van het lichaam.
De meest voorkomende paranormale geneeswijzen willen we hieronder in het kort noemen:
Magnetisme, waarin de magnetiseur levensenergie van hem zelf overbrengt op de patiënt. Op
deze wijze kunnen patiënten besmet worden met occulte machten.
Accupunctuur, waarbij door het prikken van naaldjes in het lichaam blokkades in de
energiebanen opgeheven worden. Deze energiebanen zijn wetenschappelijk nog nooit
aantoonbaar gemaakt en zijn afkomstig uit de oosterse godsdiensten.
Iriscopie, waarbij de iriscopist in het oog de oorzaak van de kwaal kan ontdekken. Het blijkt
echter dat Iriscopisten nog veel meer in het oog kunnen zien. Niet alleen de kwalen maar ook
dingen van het verleden en zelfs van de toekomst. Niet allen lichamelijke kwalen maar ook
psychische problemen.
Voetreflexologie, waarbij men het voetbed in kaart gebracht heeft met al haar drukpunten die
zouden corresponderen met allerlei lichaamsfuncties. Het blijkt dat elke voetreflexoloog de
eigen kaarten gebruikt die van elkaar zeer afwijkend zijn. Door het masseren van de
verschillende drukpunten zou genezing moeten optreden.
Homeopathie, een door Samuël Hahnemann opgebouwde geneeswijze, waarin hij de kwaal
bestreed op natuurlijke wijze. Zijn uitgangspunt was het gelijksoortige kan door het
gelijksoortige genezen worden. Hij ontwierp de theorie om de werkzame stof zo te verdunnen,
dat daardoor de geneeskrachtig werking toenam. Zo ontstonden de D1, D2, tot zelf de D30
middelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het geneesmiddel dan zo
verdund wordt dat er geen enkele werkzame stof meer in het geneesmiddel zit. het gaat bij
homeopathie meer om het geloof dat iemand in zo'n middel heeft dan de werkzame stof die
het middel bevat.
Homeopathie moeten we onderscheiden van Fythotherapie, waarbij het om middelen gaat
waarin wel degelijk geneeskrachtige kruiden gebruikt worden. Daar is niets mis mee!
Voor zowel magnetisme, accupunctuur, iriscopie, voetrefelxologie als homeopathie geldt dat
deze methoden alleen helpen, wanneer ze verleend worden door iemand met occulte krachten.
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Zonder dat men het weet, wordt men hierdoor met deze machten besmet, ook al is de
bedoeling goed en wordt er zelfs en christelijk sausje aan gegeven.
In Openbaring 12 vs.12 staat dat de duivel in grote grimmigheid naar de aarde afgedaald is en
weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Het lijkt er inderdaad op, dat hij alles op alles zet om, zo
lang het nog kan, zo veel mogelijk mensen te verleiden. Hoe belangrijk is het om juist nu ons
vast te houden aan het volmaakte Woord van God en heel dicht bij de Here Jezus te blijven.

Dicht bij Jezus wil ik blijven;
dicht bij Jezus hoor 'k zijn stem.
Dicht bij Jezus, dicht bij Hem.
(Johannes de Heer 708)
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