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Pas op

Je kent de verkeersborden wel: driehoekig met een
rode rand. Ze geven jou een waarschuwing. Pas op, je
nadert een gevaarlijke kruising. Pas op, je nadert een
spoorwegovergang.
De Treffer die voor je ligt, zegt ook: Pas op! Al vanaf
dat je weet, wordt je gewaarschuwd voor de zonden.
Maar de macht van de duivel gaat veel verder dan
wij beseffen. Hij is de grote tegenstander van God en
probeert elk mens bij God vandaan te houden.
Er gebeuren soms onverklaarbare dingen. Denk maar
aan mensen die de toekomst kunnen voorspellen of in
gesprek kunnen met mensen die overleden zijn. Het is
een wereld waar de Bijbel tegen waarschuwt. Het is de
wereld van de duivel, de wereld van het occulte. Blijf
hier ver bij vandaan.
Toch is het dichterbij dan je denkt. Denk maar aan
horoscopen, films en muziek. De duivel weet op slinkse
manieren jouw hart te veroveren.

Gratis voor leidinggevenden
van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar
(inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen

Houdt het Woord van God vast en lees daar veel en
vaak in. De duivel is bang voor God en Zijn Woord.
Daarom zegt Petrus: Zijt nuchter en waakt; want uw
tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw,
zoekende wie hij zou mogen verslinden (1 Petrus 5:8).
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Bijbelstudie

Saul
Tussen de bagage en het eten van het volk Israël ligt een geweldige grote man. Wie is dat? En
waarom ligt hij daar? Het is Saul. Het volk Israël is bij elkaar gekomen om een koning te kiezen. Ze
hebben bij Samuël om een aardse koning gevraagd. God als koning van het volk is voor hen niet
meer genoeg. Ze willen een echte koning, net als de volken om hen heen. Samuël heeft de Heere
gevraagd wat hij moet doen. Hij krijgt het bevel om Saul tot koning te zalven. Het hele volk is bij
elkaar geroepen. Samuël heeft al verteld dat hij koning moet worden. Maar Saul durft niet. Hij
verstopt zich voor het volk. Toch wordt hij gevonden en als koning over het volk gesteld. Het is
opvallend dat je verschillende keren in de Bijbel leest dat Saul met geesten in aanraking komt. In
deze Bijbelstudie denken we na over deze gedeelten uit het leven van Saul.

De Bijbel en occultisme
Waarzeggerij, het schouwen van tekens en het
raadplegen van doden zijn occulte praktijken.
Deze praktijken waren in Israël nadrukkelijk
verboden (Ex. 22:18, Lev. 19:26 en 31, Lev. 20:
6 en 27). Juist vanwege occulte praktijken heeft
de HEERE de oorspronkelijke bewoners van
Kanaän verdreven. Israël heeft genoeg aan het
woord van de profeten, waardoor de HEERE
spreekt en Zijn wil bekendmaakt. Op dezelfde
manier waarschuwt de profeet Jesaja Israël
tegen waarzeggerij en het raadplegen van de
doden. Alleen als Israël naar het Woord van
God luistert is er verwachting (Jes. 8:19-22 /
Jes. 47: 12-14).
Het Nieuwe Testament stelt dat occulte
praktijken werken van de duivel zijn (Hand. 13:
6-12). Jezus Christus is gekomen om de werken
van de duivel te verbreken. Door Zijn dood en

opstanding heeft Christus alle kwade machten
overwonnen (Ef. 1:21, Kol. 2:15, 1 Petr. 3:22).
Door het geloof in Hem kunnen christenen
de duivel en de boze machten wederstaan
(Ef. 6: 10-18, Jak. 4:7 en 1 Petr. 5:9). Wie zich
inlaat met occultisme heeft geen deel in het
Koninkrijk van God (Gal. 5:20-21, Openb. 21:8
en Openb. 22:15)
Bron: Bijbel met uitleg
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Saul als profeet

Saul die David wil doden

Lezen: 1 Samuel 10:9-13

Lezen: 1 Samuel 18:6-14

Het volk weet nog niet dat Saul koning zal
worden. Samuël heeft hem al wel gezalfd.
Onderweg naar huis komt Saul een groep
profeten tegen.

David is één van de generaals van Saul. Hij komt
terug van een veldslag. Met Gods hulp heeft
hij een grote overwinning behaald. Door het
volk Israël wordt hij groots binnen gehaald.
Wat maakt dat Saul jaloers! Saul is zo jaloers
op David dat hij hem wil doden. Opnieuw lezen
we in dit stuk dat de Geest Gods vaardig wordt
over Saul.

vragen

1.	Wat gebeurt er als Saul de profeten
ontmoet?

vragen

4.	Waarom wordt Saul jaloers?
2.	Waarom zijn de mensen zo verbaasd?
5.	Wat is het verschil met de vorige geest
die op Saul kwam?

3.	Er staat in vers 10: de Geest des HEEREN

werd vaardig over hem. Wat betekent dat?

David is elke dag in het paleis om met zijn
muziek de boze geest uit Saul te verdrijven. Dat
moment grijpt Saul aan om te proberen David
met zijn spies te doden. David wordt echter
door God bewaart. Hij moet later koning van
Israël worden!

Stelling

Als ik ineens een preek ga
houden, zal iedereen vreemd
opkijken.

vragen

6.	Welke conclusie trekt Saul over de

nabijheid van God in het leven van David
en hemzelf?
	Saul stelt David aan als overste over
een gedeelte van zijn leger. Wat wil hij
daarmee bereiken?

7.
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Saul bij de tovenares
te Endor
Lezen: 1 Samuel 28:7-25

Toen Saul net koning werd, heeft hij alle tovenaars
en waarzeggers om laten brengen. Hij wil de Heere
dienen en tegen de zonden strijden. Maar nu is er
opnieuw oorlog met de Filistijnen. Saul wordt bang.
Steeds vaker heeft hij laten zien dat hij niet met zijn
hart de Heere dient. Steeds vaker laat hij zonden zien
en vijandschap tegen de Heere. God luistert niet meer
naar zijn gebeden. Daarom gaat Saul op zoek naar
een waarzegster. Niemand mag hem zien. Hij wil niet
herkend worden. Daarom vermomt hij zich. Bij de
waarzegster denkt hij dat hij contact heeft met Samuël,
die al gestorven is.

vragen

8.	Omschrijf met eigen woorden wat de
geest aan Saul voorspelt.

9.	Saul schrikt van de boodschap.
Hoe blijkt dat?

10.	Waaruit blijkt dat Saul een verkeerde
beslissing heeft genomen om naar de
waarzegster te gaan?

11.	Welke waarschuwing krijg jij uit dit
Bijbelgedeelte?

Welke opvallende
verschillen
zie je in de
bovenstaande
Bijbelgedeelten?
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Occultisme
Het woord ‘occult’ betekent ‘verborgen’ of ‘bedekt’. Occultisme is een
verzamelwoord voor alle praktijken en rituelen waarbij gebruik wordt
gemaakt van verborgen, bovennatuurlijke krachten. Je kunt daarbij denken
aan bijvoorbeeld toekomstvoorspellingen, horoscopen en allerlei soorten
van tovenarij, maar ook aan het oproepen van de geest van overleden
mensen. Ook sommige alternatieve geneeswijzen worden vaak als occult
gezien. Het verborgene heeft alles te maken met duisternis. Daarom worden
occulte zaken ook gezien als duivels, de vorst van de duisternis.
Occulte zaken zijn er altijd geweest. Al in de vroege oudheid waren er
priesters uit allerlei godsdiensten die voorspellingen deden over de toekomst
door naar de stand van de sterren te kijken of te kijken naar de ingewanden
van een geslachte koe. Ook op de piramides van Egypte staan allerlei occulte
vervloekingen gegraveerd.
De duivel probeert altijd om het werk van God na te doen. Daarom is
een sterke overeenkomst tussen occultisme en een godsdienst, vaak het
Christendom. Het is dan ook soms moeilijk om het verschil te zien tussen wat
de duivel werkt en wat God werkt. De duivel is ontzettend listig!
Soms is het echter heel duidelijk. Je heb misschien wel eens gehoord over de
satanskerk. Daar aanbidden ze de duivel openlijk en vereren hem als god. Zij
zeggen dat de duivel door de zondeval de mens heeft kunnen laten zien wat
goed en kwaad is, zodat mensen goed kunnen leven. Dit gaat echter lijnrecht
in tegen wat de Bijbel ons leert, namelijk dat de duivel alleen maar uit is op de
verderving van alle mensen!
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Welke occulte dingen kom je tegen in je omgeving:
t Computerspellen
In steeds meer games komen occulte aspecten voor.
World of Warcraft zit bijvoorbeeld vol met occulte en
heidense symbolen.
t Films en televisieprogramma´s
In allerlei films en programma´s komen occulte
krachten voor. Ook in televisieprogramma´s is er
ruimschoots aandacht voor. Sommige programma´s
draaien om het contact met doden of het spreken
met geesten.

vragen
Herken jij deze occulte zaken in je
omgeving?

Wat doe jij als je merkt dat iets occult is?

t Literatuur
Het is steeds gewoner geworden dat het in
boeken gaat over geesten of over toveren. Zelfs in
kinderboeken is het heel gewoon geworden.
t Muziek
Bij sommige muziek is het heel duidelijk dat het om
duistere muziek gaat, zoals bij heavy metal muziek.
Maar ook in andere muziekstijlen is het terug te
vinden. Van een aantal artiesten is bekend dat ze
hebben gezegd: ‘I sold my soul to the devil’.
t Spelletjes
Bekende spelletjes die gespeeld worden
zijn het Ouija-bord en de Charlie-charlie
game. Deze spelletjes komen ook voor in een
televisieprogramma als Goede Tijden, Slechte
Tijden.
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Symptomen
“Arco zou toch veel beter kunnen. Ik weet niet
wat er met hem aan de hand is. Concentratieproblemen?”
“Wat ziet dat Ilona de laatste tijd wit. Ze slaapt
slecht en heeft veel last van nachtmerries. Het is
net alsof ze je vaak maar de helft hoort.”
“Die Hanno is zo veranderd. Zo agressief opeens. ”
Zulk gedrag kan natuurlijk allerlei oorzaken
hebben. Bij deze tieners had het allemaal
dezelfde reden: ze waren betrokken geraakt bij
een “onschuldig” spelletje. Het spelletje heeft
alles te maken met het oproepen van geesten.
Het leek zo onschuldig en grappig om contact
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te hebben met iemand uit een andere wereld.
Maar het verwoeste hun leven.
Het klinkt misschien onwerkelijk. Toch zijn er
veel mensen (en vooral jongeren) die bang,
angstig en agressief worden, nadat ze in
aanraking zijn gekomen met occulte zaken. Hoe
komt dat?
Vaak hebben ze het eerst niet eens in de gaten.
De duivel werkt heel eenvoudig. Eerst verleid
hij je met iets lekkers, iets spannends. Maar als
je er eenmaal in vast zit, maakt het je angstig en
bang. Ze zijn zo in de macht gekomen van het
occulte, het duivelse, dat de duivel een zekere
macht over hun uit kan oefenen. Die ‘geesten’
in hun lichaam zorgen wel voor lichamelijke
en vooral psychische moeilijkheden. Vaak
brengen die psychische klachten ook de nodige
lichamelijke klachten met zich mee.
treffer

Deskundigen benoemen een aantal duidelijke kenmerken waaraan je kunt merken of je occult belast
bent. Natuurlijk moet je hier ook voorzichtig mee zijn. Het is geen lijstje wat je kan afvinken. Toch is
het goed om je bewust te zijn van deze kenmerken.
1. Problemen ontstaan vooral als je bezig bent met Bijbel lezen, bidden, zingen of naar de kerk
gaan. Je zou kunnen zeggen dat de zich dan in het nauw gedreven voelt. Hij wil niet dat je met
God en Zijn Woord bezig bent. Daarom valt hij harder aan om je in zijn macht te houden! God
is de Enige die hem kan verslaan.
2. Doordat je ervaart dat de duivel aanvalt, ontstaat er een toenemende negativiteit ten op
zichte van God, de kerk, de Bijbel en het gebed.
3. Je heb grote en onverklaarbare angsten.
4. Je ervaart regelmatig de aanwezigheid van geesten. Je krijgt bijvoorbeeld voorspellende
dromen of er worden op onverklaarbare wijze dingen in je omgeving verplaatst.
5. Je kunt vaak duidelijk aangeven op welk moment de symptonen begonnen. De eerste
ervaringen kan je meestal duidelijk benoemen.
Ervaar je bovenstaande punten? Dat wil niet direct zeggen dat je occult belast bent. Praat er wel over
met je ouders, een leidinggevende of een leraar.

De weg terug
Misschien zit jij of mensen om je heel wel vast in occulte zaken. Er zijn mogelijkheden om daaruit te
komen. Maar dat kan niet in eigen kracht. Je hebt er hulp bij nodig.
K Ten diepste is er maar een Iemand waar de duivel bang van is: de Heere Jezus. Hij heeft de duivel
overwonnen. Blijf daarom bidden of bid met anderen. Roep Hem aan die je kan verlossen uit de
macht van de satan.
K Belijdenis: je moet berouw krijgen over wat er gebeurt is en je zonden aan de Heere belijden. Ook
als er dingen zijn waar je zelf niet direct schuld aan hebt!
K Praat met iemand in je omgeving over de problemen die je ervaart.
K Alleen praten is niet voldoende. Je hebt daarnaast ook deskundige hulp nodig. Zoek samen met je
ouders een christelijke hulpverlener om samen je ervaringen te kunnen verwerken.
K Je moet alle banden met het occulte verbreken. Het bordspel wat je ervoor gebruikte moet in de
vuilnisbak, je contacten uit je telefoon en de cd’s, films en boeken moeten je huis uit. Je zult radicaal
alles moeten verbreken, zoals een ex-alcoholist alle alcohol voorgoed uit zijn leven moet verbannen.
De weg terug is geen gemakkelijke weg. De duivel zal er alles aan doen om je vast te houden. Maar
als je mag vertrouwen op de Heere Jezus, dan is er zeker een weg terug!

Wat kan ik er tegen doen?
Soms worden jongeren er zomaar in meegesleept. Daarom is het goed om je te wapenen:
K Leef vanuit het gebed. De duivel is bang voor de Heere Jezus.
K Leef bewust. Je bent christen. Wat betekent dat voor jou? Christen zijn vraagt radicale keuzes.
K Leef vanuit het Woord. Weet wat er in de Bijbel staat. Toen de Heere Jezus verzocht werd in
de woestijn zei Hij telkens: ‘Er staat geschreven…’ Daarop moest de duivel wel weggaan.
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God of
Occulte dingen liggen vaak heel dicht tegen godsdienstige
zaken aan. Wat is het verschil tussen het werk van de duivel
(het occulte) en het werk van God.

Wie is God?
God is het hoogste Wezen dat er bestaat. Hij kan niet
zondigen en zoekt voor iedereen het goede.
Hij leeft in de hemel, waar alles goed is en gericht op Zijn eer.
Hij is een geest met een wil, geheugen en verstand, maar
altijd volmaakt en goed.
Hij is altijd overal aanwezig. Daardoor ziet hij alles wat wij
doen en denken.

Wat doet God?
Hij schiep de aarde goed en volmaakt en onderhoudt de
aarde ook. Hij herstelt wat de duivel probeert kapot te
maken.
Hij geeft ons veel manieren om Hem te leren kennen:
kerkdiensten, catechisatie, jeugdvereniging, christelijke
scholen en natuurlijk de Bijbel.
Hij bekeerd mensen en geeft hen zekerheid over hun
toekomst. Na hun dood mogen ze Hem voor eeuwig dienen.
Door Zijn Woord en de sacramenten sterkt hij Zijn kinderen
zodat zij hem zullen blijven volgen.

Hoe herken je God?
Hij geeft je rust en zekerheid.
Hij bouwt op.
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de Duivel?
Wie is de duivel?
Met “duivel” bedoelen we de hoofdduivel, de aanvoerder van alle duivelen. We
noemen hem satan. Hij is uit op de vernietiging van alle mensen.
De woonplaats van de duivel is de hel, een plaats vol duisternis, zonden en
slechtheid is.
Hij is een geest, maar heeft net als ons een wil, geheugen en verstand. Door zijn
opstand tegen God zijn die eigenschappen van hem slecht geworden.
Hij kan maar op één plaats tegelijk zijn. Hij heeft echter veel knechten waardoor het
lijkt dat hij overal tegelijk kan zijn.

Wat doet de duivel?
Hij probeert alles te vernietigen wat God geschapen heeft. Hij veroorzaakt
natuurrampen, oorlogen en ziekte met als doel om mensen van God af te houden.
Hij geeft ons een druk leven zodat we geen tijd hebben om aan God te denken.
Hij zegt tegen mensen dat ze bekeerd zijn zodat ze niet verder naar God zullen
zoeken. Na hun dood houdt hij hen voor dat ze zich hun hele leven lang hebben laten
bedriegen.
Hij valt Gods werk in mensen aan door hen te laten denken dat het werk van henzelf is.

Hoe herken je de duivel?
Hij maakt je onrustig en onzeker.
Hij breekt af.

Lees de onderstaande hoofdstukken
en bespreek met elkaar voor elk
hoofdstuk of dit werk van God of
van de duivel is en waarom.
Exodus 7 : 1 – 13
1 Samuël 28 : 1 – 25
Mattheüs 2 : 1 – 12
Handelingen 1 : 15 – 26
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Gevaarlijk terrein
“Vorig jaar mocht ik naar Tiski in Siberië. Ik had in die tijd e-mailcontact met iemand
uit iemand uit Moskou. Toen hij hoorde dat ik naar Tiksi zou gaan, waarschuwde
hij me. Er waren veel gevaren: de gemiddelde temperatuur van -37º, de inwoners,
waarvan er velen uit strafkampen kwamen, de medewerkers van de veiligheidsdienst
FSB, die in dit gemilitariseerde gebied zeer wantrouwend zijn en last but not least:
het shamanisme overheerst er. Mensen geloven in geesten en worden door geesten
geholpen. Gevaarlijke geesten waardoor ze heel agressief konden zijn, in het
bijzonder tegen evangelisten. Michael sloot zijn laatste mail af met: “Only for VERY
big money you can go to Tiksi. And remember about Insurance of all risks.”
Voor geld hoefde ik de reis niet te maken en voor de risico’s had ik een ander Adres.
Desalniettemin had de man uit Moskou op veel punten gelijk. De temperatuur
was rond de -30º en we zijn enkele uren ondervraagd door de grenspolitie. Het
shamanisme is levend en in Tiksi heb je weinig te zoeken. Het is een desolate stad:
veel hoogbouw, veel leegstand. In een van de appartementen woonde Nadja.
Er stonden tranen in haar ogen toen ze vertelde hoe ze bij de kleine christelijke
gemeente in Tiksi terecht gekomen was. Weggerukt uit de macht van de boze. Ze
was vanaf haar twaalfde bezig met tarotkaarten die haar de toekomst voorspelden.
Je denkt misschien dat je rustig wordt als je meer van je toekomst afweet, maar het
tegenovergestelde is waar. Nadja werd zeer onrustig en door en door angstig. In
haar dromen ontmoette ze steeds een zwarte man. Enkele dagen voordat haar zus
verongelukte, zag ze de zwarte man in haar droom rondlopen bij haar huis. Contact
met de boze brengt ontreddering, angst, eenzaamheid, neerslachtigheid. Door Gods
voorzienigheid kwam Nadja in contact met een evangelist. Nu kent ze de Heere en is
de zwarte man uit haar leven verdwenen. God zij dank.”
Bron: Daniël, 18 februari 2010, S.D. Post
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