
Occultisme en Evolutionisme; is er een verband? 

 

Definities (volgens Wikepedia) 

Evolutieleer:  wetenschappelijke kennis over de evolutie van het leven en het ontstaan van  

soorten. 

Occultisme:  de diepe geestelijke veronderstelde werkelijkheid die niet kan worden begrepen  

met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken. 

 

Tegenpolen ? 
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Occultisme; verzamelbegrip van verschillende praktijken en rituelen 

• alchemie zoals de Rozenkruizers en de vrijmetselaars  

• gnosticisme zoals de Rozenkruizers, antroposofie, theosofie   

• kabbalistiek  

• neo-Heidendom zoals wicca, Asatru en Druïdisme  

• New Age zoals auralezen en geneeskrachtige edelstenen  

• parapsychologie 

• spiritisme zoals mediums, geesten oproepen  

• satanisme  

• waarzeggerij zoals tarot, runen en astrologie  

• enz.  

 

 

 

Een keuze uit het occulte: wicca   

 

 

 



Een wicca aan het woord 

Zelf geloof ik niet in Goden, ik geloof in de kracht van de natuur en denk dat alles een ziel 

heeft. Op een gegeven moment kon ik mijn eigen vorm van wicca ontwikkelen en ik denk dat 

ik vanaf dat moment wiccan/heks ben. Ongeveer een jaar geleden ben ik me ook steeds meer 

gaan interesseren voor andere paranormale dingen (aura's, uittreden, divinatie enz.), over deze 

dingen weet ik nog lang niet alles en het daadwerkelijk zien van aura's is iets heel anders dan 

alleen de theorie. 

Hoe komen ze er toe: 

• Ik krijg vaak de vraag hoe lang ik al wiccan/heks ben en hoe ik dat ben 

geworden. Deze vraag zal ik maar vast beantwoorden. Een jaar of 3,5 

geleden hoorde ik voor het eerst van wicca/hekserij, het leek mij wel 

interessant en ik ben toen naar de bibliotheek gegaan. Daar heb ik een 

boek gehaald over wicca, zodat ik in ieder geval wist waar het over 

ging.  

• Ook op internet heb ik veel informatie kunnen vinden die mij heeft 

geholpen om mijn eigen vorm van wicca te ontwikkelen. 

•  http://wiccainfo.nl/ 

 

Een evolutionist aan het woord 

• Uit een e-mail aan info@evolutie.biz : 

Grappig dat we in dezelfde tak van opleiding zitten, alleen kwam ik niet verder dan MO-A 

nat-en scheikunde.   

Maar goed, dit terzijde. Jij gelooft wel in een goddelijke Schepper en ik niet. Voor mij is de 

Natuur de Schepper. Als ik dood ben is het voorbij, of ik moet de geschiedenis ingaan, jij 

leeft verder. Wat dat betreft is geloof zeker beter, in de hemel, bedoel ik dan natuurlijk. Maar 

het blijft interessant om er over te filosoferen. 

 

Een wicca: ik geloof in de kracht van de natuur 

Een evolutionist: voor mij is de Natuur de Schepper.    feiten 

Wicca en evolutionist: beiden geloven in de ‘natuur’. 

 

Onderscheid de geloven 

• Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is 

(Hebr.11:3) 

Wat van God niet gezien kan worden, wordt uit Zijn werken met het verstand doorzien (Rom. 

1:20) 

 

 

•  - ik geloof in de kracht van de natuur 

   - voor mij is de Natuur de Schepper 

 

 

 

Dezelfde feiten – verschillend geloof 

 

 

Onze gedachten bepalen wat we zien ! 
 

Onze gedachten: een bril waardoor we naar de 

feiten kijken 



Een belangrijke vraag:  Wat is de bron van onze gedachten? 

• Jezus antwoordde en zeide tot Nicodemus:  

 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren (= van boven af 
geboren) wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. (Joh.3:3)  

 

 

De kern waarom het gaat:  zonde = verbroken relatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende interesse 
• Wicca is vooral ‘in’ bij meisjes  

• de evolutietheorie heeft meer de belangstelling van jongens  

• Hoe zou dat komen?  

 

Karakterverschil 

• Evolutieleer: overleving meest geschiktste, de lichamelijk sterkste, 

de ‘macho’ 

 

 

• Wicca: onzichtbare invloed 

 appelleert aan het gevoelsmatige, zachte en mysterieuze   

 

 

 

De mens: ziel en lichaam 

• het stoffelijk lichaam.  Contact met fysieke wereld. 

NB: stofwisseling en hormoonstelsel ≈ dierlijke lichaam.  

Satan richt zijn aanval bij mannen op dit hormoonstelsel om hen daar slaaf van te maken, 

zodat zij zich als beesten gedragen. Oorlogen worden gevoerd door mannen en het zijn vooral 

mannen die verslaafd zijn aan seks en porno. 

 

• de menselijke ziel.  In de ziel zetelt onder andere het gevoel. 

NB: door inblazing van Gods Geest werd de mens een levende ziel.  

De aanval van de boze geest is bij vrouwen vooral gericht op het 

gevoel. Zij worden door hun edele gevoelens verleid om zich 

bijvoorbeeld bij wicca over te geven aan de maangodin. 

 

De menselijke ziel: een mysterie 
• En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der 

aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; 

alzo werd de mens tot een levende ziel. (Gen.2:7) 



Lichaam & ziel 
Occultisme bij mannen (wicca/satanisme) is verstrengeld met sex 

Citaat:  Ze vertellen er niet bij dat de pornografische beelden en 

bijbehorende ervaringen in je geheugen gegrift worden door een 

merkwaardige mengeling van hormonen, die vrijkomt wanneer 

expliciet seksuele beelden worden bekeken.  

 Wat je evenmin van hen zult horen, is dat die 

hormoonmengeling krachtigere wordt wanneer in de seksuele 

beelden geweld of angst voorkomt. Je krijgt vooral nooit te horen dat 

je door deze in je geheugen gegrifte beelden, seks voortaan zult 

associëren met angst, geweld en schaamte.  

uit: “Bedreigende Hartstocht” van Laury Hall   

 NB de porno-industrie is een miljarden business 

 

 

Tactiek vanuit de geestelijke wereld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe onze jeugd beschermen 
• Onderwijzen 

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.(Hos.4:6) 

 

• Voorbeeld zijn 

Paulus: Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. (1Kor.11:1) 

Bijbels onderricht 

 

De keuze: van wie ben je slaaf? 

 

• Van je lichaam? / van je emoties? 

 ….want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf (2Petr.2:19) 

of 

• ….stel je je leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God? (Rom.6:13) 

 
Onderwijs basisschool 

• Evolutie of Schepping; wat geloof jij? Gezamenlijke uitgave: 

Vereniging Bijbel & Onderwijs en Stichting Jonathan 

• Deze brochure is ontstaan naar aanleiding van de suggestie van 

een moeder om de kinderen op de basisschool te wapenen tegen 

de indoctrinatie, die uitgaat van de evolutietheorie in het 

voortgezet onderwijs.  

 

 

 



Voortgezet onderwijs 

Brochure Evolutie; Feiten – gevolgen voor normen en waarden 

Uitgave: Bijbel & Onderwijs  

Uitgangspunten: 

• Noch schepping, noch evolutie is natuurwetenschappelijk te 

bewijzen. 

• Door de overdracht van het evolutiemodel wordt leerlingen 

een bepaald mensbeeld (reductionistisch materialistisch) 

bijgebracht. 

 

Gevolgen voor normen en waarden 
N.B. Normen zijn afhankelijk van de menselijke waarden. Het maakt verschil of de mens een 

geëvolueerde aap is of een schepsel geschapen naar Gods beeld. 

• Beschaafde mensen zullen uiteraard slechte dingen afkeuren, maar wat is hun 

referentiepunt? 

• Is er een vast referentiepunt om te beoordelen wat goed en kwaad is? 

• Welk referentiepunt zou men in onderstaande tabel kunnen zetten uitgaande van het 

geloof in evolutie?   (Uit: B&O brochure “Evolutie; feiten en gevolgen)  

 
Hoe te 

oordelen over: 

Uitgaande van  

het geloof in evolutie: 

Uitgaande van het 

geloof in de Bijbel: 

- moord, 

 oorlog 

? Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)  

Zalig de vredestichters. (Mat.5:9)  

Hebt uw vijanden lief. (Mat.5:44) 

- diefstal ? Gij zult niet stelen.  (Ex.20:15) 

 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om 

met zijn handen goed werk te verrichten.       (Ef.4:28) 

- liegen ? Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.(Ex.20:16)                

Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid (Ef.4:25)     

alle leugenaars – hun deel is in de poel die brandt van vuur en 

zwavel  (Openb.21:8) 

- geweld op 

 straat 

? Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander 

vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. 

(Ef.4:32) 

- verkrachting, 

 overspel 

? Gij zult niet echtbreken (Ex.20:14) 

Hoereerders en echtbrekers zal God  

Oordelen (Hebr.13:4 ;Mat.5:8 ;Lev.20:10) 

- abortus ? Gij zult niet doodslaan (Ex.20:13 ; 

Mat.5:7 ; Openb.21:8) 

-homoseksueel       

gedrag 

? Een man die gemeenschap heeft met  

iemand van het mannelijk geslacht – beiden  

hebben een gruwel gedaan (Lev.20:13;  

Mat.5:8; Rom.1:26,27) 

- ouders 

  gehoorzamen 

  

? Eer uw vader en uw moeder (Ex.20:1) 

Kinderen weest uw  ouders gehoorzaam in de Here . (Ef.6:1) 

- brutaal zijn ? God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 

genade. 

(Jac.3:6; 2Tim.3:2-4; 1Petr.2:13) 

Conclusie: Normen  

afhankelijk van mensen, 

dus veranderlijk 

Onveranderlijke normen 



Scheppingswonderen 
Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten; het gevogelte des 

hemels, en het zal u inlichten.Job 12:7 

 

Gitt; Als dieren konden spreken 

Een gezamenlijke uitgave van Bijbel & Onderwijs+Johannes Multimedia 

 

 

Voorbeeld zijn 

• “Er komt veel op de kinderen af; we zouden haast bang zijn om ze te krijgen. Van 

alles zit in de lucht zonder dat we het merken. We worden omringd door ‘smerigheid’, 

maar……………………dat is pas merkbaar als we de juiste apparaatjes in schakelen 

(Tv, internet enz.).   Als we die apparaatjes uitschakelen, komt er veel tijd en veel 

rust.” (citaat uit een toespraak van Dick Baarsen) 

Onderscheid de achterliggende geest 

• de geest achter de – ismen ↔ de Geest van Jezus. 

• strategie geestelijke vijand: handel in lichamen en zielen van mensen (Openb.18:13b). 

• tactiek van de boze: verwarring scheppen en verdeeldheid zaaien. 

De krachten bundelen door juiste strategie 

• Het doel in het oog houden: mensen redden uit de macht van de geest die in de wereld 

heerst. 

• Verkondiging dood en opstanding van Jezus Christus. 

• De waarschuwing van Jezus Christus: Zie, Ik zend u als schapen midden onder 

wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. (Mat.10:16).  

• Eenheid des geestes bewaren (Ef.4:1-6): niet als gelovigen tegen elkaar strijden om 

eigen gelijk. 

NB creationist zijn betekent niet automatisch “kind van God zijn”; (bv aanhangers van de  

Koran zijn ook tegen de evolutieleer)  

Tactisch optreden  

• De juiste tactiek t.o.v.: 

 - kerkmensen en theologen: er staat geschreven.  (NB Pred.3:18,19) 

 - kinderen: leren onderscheiden feiten/interpretaties, soorten wetenschap 

 - jeugd: kritisch leren nadenken 

• De juiste tactiek ten opzichte van wetenschappers: 

 - noch schepping, noch evolutie is natuurwetenschappelijk te bewijzen 

 - vraag: wat is praktisch nut van evolutie-geschiedenis 

 - niet buiten vakgebied/deskundigheidsterrein treden 

 - geen leugen met leugen bestrijden 

Citaat uit inaugurele rede prof.dr. Zuilhof 

in de wolkenkrabber van de evolutietheorie kan ik vanaf de eerste verdieping eigenlijk 

alleen maar toeschouwer zijn. Als je eenmaal binnen bent, bieden al die hoge 

verdiepingen prachtige vergezichten, maar je kunt er momenteel als wetenschapper 

niet fatsoenlijk binnen komen.  

Er zijn meer scheppingswonderen 

- Water in wijn veranderd (Joh.2:1-11) 

- Wonderbare spijziging (Mat.14:13-21) 

- Een atoom: modellen en formules verklaren eigenschappen maar 

niet wat het is en waarom het is. 

 

 



Het doel in het oog houden:  Jezus Christus 

 

 

 

 

 

Een paar kritische vragen 

Is extrapoleren buiten meetgebied betrouwbaar? (volgens de kwaliteitscontrole in een 

analytisch chemisch laboratorium is het niet toegestaan) Kwaliteitscontrole ontbreekt 

• Extrapolatie buiten meetgebied 

Vb: hoe laat vertrokken ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat is wedergeboorte (schematisch weergegeven). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Onderwijzen door vragen stellen.   

Waar waart gij toen Ik de aarde grondvestte? (Job 38:4) 

 

Vraag aan evolutionist:  Wat was er vóór de “big bang” ? 

 

W.Hoek; Vroomshoop 

 

 


