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Het was God die dit verlangen in ons legde, maar zijn

aartsvijand, satan, heeft een manier ontworpen om

zoekers te misleiden. Hij leidt ze af van God en brengt

ze in bedriegelijke, kwade geloofssystemen, die hen

maken tot slaven van hemzelf. Deze misleidende syste-

men kunnen talloze vormen aannemen, maar de alge-

mene benaming is occultisme.

Het woord occult is afgeleid van een Latijns woord dat

‘bedekt’ of ‘verborgen’ betekent. De kracht die je ziet

werken in occulte praktijken komt altijd van satan, maar

de meeste mensen die erin betrokken zijn, weten dat

niet. Ze zijn verlokt door alle beloften die deze satani-

sche valstrikken zo aantrekkelijk maken.  

Als mensen zich afkeren van de enige ware God en zich

richten tot valse goden, dan noemt de bijbel dit ‘geeste-

lijk overspel’ (zie o.m. Richteren 8:33, Jakobus 4:4). De

bijbelse waarschuwingen tegen immoreel gedrag en

overspel gaan dus ook op voor onze betrokkenheid bij

het occulte. De ‘vreemde vrouw’ waarvoor vaak gewaar-

schuwd wordt in Spreuken is een treffend beeld van de

verleiding van het occulte. Het tragische einde van

degene die zichzelf toestaat zich door haar te laten ver-

leiden, staat beschreven in Spreuken 7:25-27:

Volg de wegen van zo’n vrouw niet, 

(NBG: Uw hart wijke niet af naar haar wegen)

dwaal niet op haar paden. 

Veel slachtoffers heeft zij gemaakt, 

talloos velen zijn door haar geveld (SV: vele machtigen). 

Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, 

van daar daal je af tot in de kamers van de dood. 

De bijbel benadrukt dat de slachtoffers van deze

‘vreemde vrouw’ vele ‘machtigen’ zijn, of zoals de King

James Vertaling het zegt: sterke mannen. Satan haat

zulke mannen. Sterke mannen worden kwetsbaar

wanneer zij hun vertrouwen gaan stellen op hun eigen

kracht en op hun successen in het verleden. 

strikter de eisen, hoe groter het gevoel van trots dat

iemand voelt over het naleven daarvan. Het zal niemand

bevreemden dat ook in het christendom deze vorm van

valse religie wordt aangetroffen. 

5. Religies die verlichte kennis aanbieden die alleen voor een

selecte groep beschikbaar is.

Toegang tot deze kennis vereist vaak een speciaal ritueel

of inwijding. In de eerste eeuw waarschuwden de apos-

telen hun volgelingen al voor deze vorm van misleiding.

Tegen deze dwaalleer waarschuwde Paulus Timotheüs

in 1 Timotheüs 6:20-21:

Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd

het goddeloze [of: loze] gepraat en de tegenstrijdigheden

van wat ten onrechte kennis [gnosis] wordt genoemd en

wordt verkondigd door mensen die van het geloof zijn

afgedwaald. De Mormoonse Kerk (die zichzelf ook de

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen noemt) en de Vrijmetselarij zijn twee voorbeel-

den van religies waarvan de geheimen alleen worden

onthuld voor degenen die door een streng inwijdings-

proces zijn gegaan. Het christendom daarentegen is

open voor iedereen. Het heeft geen inwijdingsproces en

geen geheime rituelen. De basis van haar geloof, de

bijbel, is een open boek. Iedereen wordt aangemoedigd

het te bestuderen.

Valse religies spelen altijd – op de ene of andere manier

- in op de menselijke trots. Het Evangelie daarentegen

benadrukt dat we worden gered door de genade van

God, die niet verdiend kan worden, maar alleen door

geloof kan worden ontvangen, die God bovendien zelf

schenkt. In Efeziërs 2:8-9 zegt Paulus dat er hierdoor

geen ruimte overblijft voor trots.

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw

geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een

geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus

niemand kan zich erop laten voorstaan.

In 1 Korinthiërs 10:20-21 benadrukt Paulus dat iedere

vorm van valse religie is doordrenkt van demonische

kracht en dat christenen er daarom op geen enkele

manier bij betrokken mogen zijn:

Heidenen offeren aan demonen en niet aan God, en ik

wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet

drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van

demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de

Heer en ook aan die van demonen.

Dit beknopte overzicht van de occulte wereld en valse

religies toont hoe complex en wijdvertakt het is. Er is

geen simpele manier om haar te omschrijven of definië-

ren. Ze is te vergelijken met een octopus met vele tenta-

kels, waarin haar slachtoffers worden vastgezogen. Net

als het slachtoffer zich loswurmt van of beschermt tegen

de ene tentakel, probeert een volgende zich aan hem

vast te grijpen vanuit een richting die hij niet ziet.

Als u of jij betrokken bent geweest bij het occulte of bij

valse religies – ook als dat onopzettelijk was of als expe-

riment – dan wil God dat je je ervan bekeert, het belijdt

als zonde en Christus zoekt voor vergeving, reiniging en

bevrijding. En om de breuk heel bewust en totaal te

maken, moet je alle boeken of andere voorwerpen die

samenhangen met het occulte of valse religie vernietigen.

In de volgende onderwijsbrief zullen we ingaan op een

onderwerp dat in het verlengde ligt van deze studie:

“Ons menselijke verlangen naar controle”.

Op basis van Derek Prince’ boek ‘Zij zullen boze geesten uit-

drijven’ en de prediking ‘Witchcraft – public enemy no.1’. 
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Diep in ieder van ons leeft het verlangen
om contact te hebben met het 

onbekende…

Twee hoofdsoorten
De twee grootste soorten occultisme worden in de bijbel

waarzeggerij en toverij genoemd.

Waarzeggerij geeft via een bovennatuurlijke weg kennis

over personen, gebeurtenissen en situaties. In veel

gevallen voorspelt het toekomstige gebeurtenissen.

Moderne termen hiervoor zijn ‘toekomstvoorspellen’ (al

dan niet met hulpmiddelen zoals tarotkaarten, ouija-

borden, kruiden, etc.) ‘advies van paranormale

mediums’ of ‘buitenzintuiglijke waarneming’. Een duide-

lijk voorbeeld van waarzeggerij vinden we in de slavin

in Handelingen 16:16-22, waarvan wordt gezegd dat ze

‘een waarzeggende geest’ had. Opmerkelijk genoeg zegt

het Grieks eigenlijk dat ze een ‘pythongeest’ had. In de

klassieke Griekse cultuur werd de python vaak geasso-

cieerd met de praktijk van waarzeggerij. Tegenwoordig

noemen we zo iemand een medium of een paranormaal

begaafde. 

Dit meisje was de eerste in de stad Filippi die de identi-

teit van Paulus en Silas onderscheidde. Deze mensen zijn

dienaren van de allerhoogste God, riep zij luid, en ze

verkondigen u hoe u gered kunt worden! (vers 17). Alles

wat ze zei was juist, maar toch kwam haar kennis van

een demon. Toen de demon was uitgedreven, verloor zij

haar bekwaamheid om de toekomst te voorspellen,

waardoor haar eigenaars hun bron van inkomsten verlo-

ren. Dit is wat waarzeggerij zo verleidelijk en gevaarlijk

maakt. Iemand met een pythongeest kan werkelijk

bovennatuurlijke kennis over het verleden of de toe-

komst doorgeven. Deze zekere mate van waarheid is

satans lokaas, waarmee hij slachtoffers aan de haak slaat

en in slavernij brengt. De meeste mensen willen weten

wat de toekomst zal brengen. Waarzeggerij voorziet in

dit verlangen. Maar God eist dat wij wandelen in geloof,

niet in aanschouwen (2 Korinthiërs 5:7), niet wetend wat

de toekomst in petto heeft, maar gelovend in zijn

onwankelbare trouw. Er kunnen overigens tijden zijn

dat God ons een soevereine openbaring geeft over de

toekomst, zonder dat wij dat verlangen of zoeken. Als

Hij het initiatief neemt, dan zal het resultaat ook zijn

doelen dienen. 

Een andere manier waarop vele mensen worden blootge-

steld aan waarzeggerij, is door horoscopen. Eventjes ‘je

horoscoop’ bekijken in de krant kan je blootstellen aan

demonische invloed. Ook op dit punt zijn veel christe-

nen misleid. Ze zien dit soort dingen als onschuldig en

herkennen de valstrik niet. Ik bad ooit met een vrouw

die christen was, voor bevrijding van een waarzeggende

geest. Ze had geen flauw idee hoe die geest in haar leven

had kunnen komen. Ik ondervroeg haar nauwkeurig en

uiteindelijk gaf ze toe dat ze in haar krant weleens haar

horoscoop las. Ze was geschokt toen ze besefte dat ze 

zichzelf daarmee had opengesteld voor een geest van

waarzeggerij.

Een andere, minder bekende maar toch potentiële

opening voor demonen, is betrokkenheid bij Oosterse

vechtsporten. De simpele oorzaak hiervan is het feit dat

deze sporten stuk voor stuk hun oorsprong hebben in

culturen die doordrenkt zijn met afgoderij, voorouder-

verering en demonische activiteit. Hoe dieper je in de

mentale technieken van deze sporten terechtkomt, hoe

meer occulte elementen je tegenkomt. 

De tweede hoofdsoort van occultisme is wat de bijbel

‘toverij’ noemt. Deze vorm omvat allerlei manieren om

invloed te hebben op de lichamelijke zintuigen en de

fysieke wereld. Sommige middelen daartoe zijn drugs,

drankjes, bezweringen, amuletten, kruiden, magische

rituelen, betoveringen en toverformules. Het boek

Openbaring beschrijft op zeker moment twee eindtij-

doordelen van God, waardoor delen van de mensheid

zullen omkomen. Dat gedeelte sluit af in Openbaring 9,

met de opmerking dat de rest van de mensheid zich niet

bekeerde van hun moorden, noch van hun toverijen,

noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen

(Openbaring 9:20-21). Het Griekse woord voor toverijen

betekent letterlijk ´drugs´. De NIV vertaalt het met

´magische praktijken´. De slechte praktijken die hier

worden geassocieerd met toverij, zijn dus moord, sek-

suele immoraliteit en diefstal. Wie de wereld van drugs

een beetje kent, zal opmerken dat verslaving aan drugs

inderdaad een open deur is naar deze drie andere kwade

zaken: diefstal, seksuele immoraliteit en moord. Het is

belangrijk te beseffen dat drugs dus een directe link

hebben naar het occulte. Anderzijds is drugsgebruik

natuurlijk niet de enige poort naar toverij – tegenwoor-

dig zien we in het algemeen grote delen van de Westerse

wereld overspoeld worden met allerlei vormen van

toverij. De belangstelling voor het paranormale, en bij-

voorbeeld de ‘natuurgodsdienst’ wicca, groeit explosief.  

In Deuteronomium 18:10-12 verkondigt de Heer zijn

houding ten opzichte van bezig zijn met occulte dingen:

Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn

zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waar-

zeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voorteke-

nen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest

van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of

die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet,

is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen

drijft de HERE, uw God, hen voor u weg…

Het woord dat hier vertaald is met ‘gruwelen’ is in het

Hebreeuws het sterkste woord voor dingen die de Heer

haat en afwijst. Voor God behoren zulke mensen tot

dezelfde categorie als mensen die hun kinderen offeren

aan een heidense god. Voor onze cultuur, waarin zoveel

‘gewoon’ is geworden, is het moeilijk te begrijpen hoe

intens God al dit soort occulte praktijken haat. 

Valse religie
Valse religie is nauw verbonden met het occulte. Beide

beloven datgene wat iedereen aanspreekt – vrede,

kracht, verheven kennis, toegang tot God. Ze beweren

ons naar het licht (of ‘verlichting’) te leiden, maar eigen-

lijk verstrikken ze ons juist in het tegenovergestelde: de

duisternis. Hoe kunnen we onszelf beschermen? In

Johannes 10:9 zegt Jezus: Ik ben de deur: wanneer

iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden. Ook

zegt Hij: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij (Johannes

14:6). Allerlei verschillende deuren leiden naar het

gebied van het bovennatuurlijke. Maar slechts één deur

leidt naar het bovennatuurlijke gebied van God. Die deur

is de persoon Jezus. Degenen die andere deuren kiezen,

komen ook terecht in een bovennatuurlijke wereld, maar

dan het gebied van satan - niet van de enige ware God.

Satan zal de mensheid alle schade toebrengen die hij

kan, bijvoorbeeld door middel van ideologieën zoals het

atheïsme of humanisme, maar valse religie is een onein-

dig veel krachtiger instrument in zijn handen. Tot de

dag van vandaag is het grootste deel van de mensheid

slaaf van de een of andere valse religie. Net als met de

andere vormen van occultisme, is het onmogelijk om

alle vormen van valse religie op te noemen, maar hier

zijn vijf van de belangrijkste kenmerken die religies

identificeren als vals:

1. Religies die meerdere goden erkennen

De vroege kerk was omgeven door een polytheïstische

cultuur, maar in 1 Korinthiers 8:5-6 geeft Paulus de

christelijke visie hierop: 

Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde

– en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, wij

weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en

voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus,

door wie alles bestaat en door wie wij leven. 

2. Religies die afgoden aanbidden

Afgoderij is de eerste specifieke zonde die wordt verbo-

den in de Tien Geboden en op deze zonde rust de zwaar-

ste straf (zie Exodus 20:3-5).

3. Religies die leren dat mensen uiteindelijk zelf god kunnen

worden

Dit was de oorspronkelijke verleiding die door satan

werd aangeboden in de Hof van Eden: ,,Je zult als God

[of goden] zijn.’’ (Genesis 3:5). Deze belofte is eigenlijk

in tegenspraak met zichzelf. God, die alle dingen heeft

geschapen, inclusief het menselijk ras, is zelf ongescha-

pen. Het is logischerwijs onmogelijk voor een mens, het

schepsel, om als God te worden, de ongeschapene. Het

schepsel kan nooit het ongeschapene worden. Toch

heeft deze belofte van worden als God altijd veel aan-

trekkingskracht gehad, omdat ze inspeelt op de trots

van de mens, die door de eeuwen heen steeds opnieuw

zichzelf verhoogt.  

4. Religies die leren dat mensen door hun eigen inspanning

rechtvaardigheid kunnen bereiken.

Ook deze vorm doet een beroep op de menselijke trots.

Trotse mensen worden aangetrokken tot religieuze sys-

temen die strenge, onberedeneerde vormen van ‘goede

werken’ vragen en zelfs van zelfopgelegd lijden. Hoe

Eventjes ‘je horoscoop’
bekijken in de krant kan

je blootstellen aan 
demonische invloed.

Slechts één deur leidt
naar het bovennatuur-
lijke gebied van God:

Jezus. 
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Diep in ieder van ons leeft het verlangen
om contact te hebben met het 

onbekende…

Twee hoofdsoorten
De twee grootste soorten occultisme worden in de bijbel

waarzeggerij en toverij genoemd.

Waarzeggerij geeft via een bovennatuurlijke weg kennis

over personen, gebeurtenissen en situaties. In veel

gevallen voorspelt het toekomstige gebeurtenissen.

Moderne termen hiervoor zijn ‘toekomstvoorspellen’ (al

dan niet met hulpmiddelen zoals tarotkaarten, ouija-

borden, kruiden, etc.) ‘advies van paranormale

mediums’ of ‘buitenzintuiglijke waarneming’. Een duide-

lijk voorbeeld van waarzeggerij vinden we in de slavin

in Handelingen 16:16-22, waarvan wordt gezegd dat ze

‘een waarzeggende geest’ had. Opmerkelijk genoeg zegt

het Grieks eigenlijk dat ze een ‘pythongeest’ had. In de

klassieke Griekse cultuur werd de python vaak geasso-

cieerd met de praktijk van waarzeggerij. Tegenwoordig

noemen we zo iemand een medium of een paranormaal

begaafde. 

Dit meisje was de eerste in de stad Filippi die de identi-

teit van Paulus en Silas onderscheidde. Deze mensen zijn

dienaren van de allerhoogste God, riep zij luid, en ze

verkondigen u hoe u gered kunt worden! (vers 17). Alles

wat ze zei was juist, maar toch kwam haar kennis van

een demon. Toen de demon was uitgedreven, verloor zij

haar bekwaamheid om de toekomst te voorspellen,

waardoor haar eigenaars hun bron van inkomsten verlo-

ren. Dit is wat waarzeggerij zo verleidelijk en gevaarlijk

maakt. Iemand met een pythongeest kan werkelijk

bovennatuurlijke kennis over het verleden of de toe-

komst doorgeven. Deze zekere mate van waarheid is

satans lokaas, waarmee hij slachtoffers aan de haak slaat

en in slavernij brengt. De meeste mensen willen weten

wat de toekomst zal brengen. Waarzeggerij voorziet in

dit verlangen. Maar God eist dat wij wandelen in geloof,

niet in aanschouwen (2 Korinthiërs 5:7), niet wetend wat

de toekomst in petto heeft, maar gelovend in zijn

onwankelbare trouw. Er kunnen overigens tijden zijn

dat God ons een soevereine openbaring geeft over de

toekomst, zonder dat wij dat verlangen of zoeken. Als

Hij het initiatief neemt, dan zal het resultaat ook zijn

doelen dienen. 

Een andere manier waarop vele mensen worden blootge-

steld aan waarzeggerij, is door horoscopen. Eventjes ‘je

horoscoop’ bekijken in de krant kan je blootstellen aan

demonische invloed. Ook op dit punt zijn veel christe-

nen misleid. Ze zien dit soort dingen als onschuldig en

herkennen de valstrik niet. Ik bad ooit met een vrouw

die christen was, voor bevrijding van een waarzeggende

geest. Ze had geen flauw idee hoe die geest in haar leven

had kunnen komen. Ik ondervroeg haar nauwkeurig en

uiteindelijk gaf ze toe dat ze in haar krant weleens haar

horoscoop las. Ze was geschokt toen ze besefte dat ze 

zichzelf daarmee had opengesteld voor een geest van

waarzeggerij.

Een andere, minder bekende maar toch potentiële

opening voor demonen, is betrokkenheid bij Oosterse

vechtsporten. De simpele oorzaak hiervan is het feit dat

deze sporten stuk voor stuk hun oorsprong hebben in

culturen die doordrenkt zijn met afgoderij, voorouder-

verering en demonische activiteit. Hoe dieper je in de

mentale technieken van deze sporten terechtkomt, hoe

meer occulte elementen je tegenkomt. 

De tweede hoofdsoort van occultisme is wat de bijbel

‘toverij’ noemt. Deze vorm omvat allerlei manieren om

invloed te hebben op de lichamelijke zintuigen en de

fysieke wereld. Sommige middelen daartoe zijn drugs,

drankjes, bezweringen, amuletten, kruiden, magische

rituelen, betoveringen en toverformules. Het boek

Openbaring beschrijft op zeker moment twee eindtij-

doordelen van God, waardoor delen van de mensheid

zullen omkomen. Dat gedeelte sluit af in Openbaring 9,

met de opmerking dat de rest van de mensheid zich niet

bekeerde van hun moorden, noch van hun toverijen,

noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen

(Openbaring 9:20-21). Het Griekse woord voor toverijen

betekent letterlijk ´drugs´. De NIV vertaalt het met

´magische praktijken´. De slechte praktijken die hier

worden geassocieerd met toverij, zijn dus moord, sek-

suele immoraliteit en diefstal. Wie de wereld van drugs

een beetje kent, zal opmerken dat verslaving aan drugs

inderdaad een open deur is naar deze drie andere kwade

zaken: diefstal, seksuele immoraliteit en moord. Het is

belangrijk te beseffen dat drugs dus een directe link

hebben naar het occulte. Anderzijds is drugsgebruik

natuurlijk niet de enige poort naar toverij – tegenwoor-

dig zien we in het algemeen grote delen van de Westerse

wereld overspoeld worden met allerlei vormen van

toverij. De belangstelling voor het paranormale, en bij-

voorbeeld de ‘natuurgodsdienst’ wicca, groeit explosief.  

In Deuteronomium 18:10-12 verkondigt de Heer zijn

houding ten opzichte van bezig zijn met occulte dingen:

Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn

zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waar-

zeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voorteke-

nen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest

van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of

die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet,

is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen

drijft de HERE, uw God, hen voor u weg…

Het woord dat hier vertaald is met ‘gruwelen’ is in het

Hebreeuws het sterkste woord voor dingen die de Heer

haat en afwijst. Voor God behoren zulke mensen tot

dezelfde categorie als mensen die hun kinderen offeren

aan een heidense god. Voor onze cultuur, waarin zoveel

‘gewoon’ is geworden, is het moeilijk te begrijpen hoe

intens God al dit soort occulte praktijken haat. 

Valse religie
Valse religie is nauw verbonden met het occulte. Beide

beloven datgene wat iedereen aanspreekt – vrede,

kracht, verheven kennis, toegang tot God. Ze beweren

ons naar het licht (of ‘verlichting’) te leiden, maar eigen-

lijk verstrikken ze ons juist in het tegenovergestelde: de

duisternis. Hoe kunnen we onszelf beschermen? In

Johannes 10:9 zegt Jezus: Ik ben de deur: wanneer

iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden. Ook

zegt Hij: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij (Johannes

14:6). Allerlei verschillende deuren leiden naar het

gebied van het bovennatuurlijke. Maar slechts één deur

leidt naar het bovennatuurlijke gebied van God. Die deur

is de persoon Jezus. Degenen die andere deuren kiezen,

komen ook terecht in een bovennatuurlijke wereld, maar

dan het gebied van satan - niet van de enige ware God.

Satan zal de mensheid alle schade toebrengen die hij

kan, bijvoorbeeld door middel van ideologieën zoals het

atheïsme of humanisme, maar valse religie is een onein-

dig veel krachtiger instrument in zijn handen. Tot de

dag van vandaag is het grootste deel van de mensheid

slaaf van de een of andere valse religie. Net als met de

andere vormen van occultisme, is het onmogelijk om

alle vormen van valse religie op te noemen, maar hier

zijn vijf van de belangrijkste kenmerken die religies

identificeren als vals:

1. Religies die meerdere goden erkennen

De vroege kerk was omgeven door een polytheïstische

cultuur, maar in 1 Korinthiers 8:5-6 geeft Paulus de

christelijke visie hierop: 

Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde

– en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, wij

weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en

voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus,

door wie alles bestaat en door wie wij leven. 

2. Religies die afgoden aanbidden

Afgoderij is de eerste specifieke zonde die wordt verbo-

den in de Tien Geboden en op deze zonde rust de zwaar-

ste straf (zie Exodus 20:3-5).
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Dit was de oorspronkelijke verleiding die door satan

werd aangeboden in de Hof van Eden: ,,Je zult als God

[of goden] zijn.’’ (Genesis 3:5). Deze belofte is eigenlijk

in tegenspraak met zichzelf. God, die alle dingen heeft

geschapen, inclusief het menselijk ras, is zelf ongescha-

pen. Het is logischerwijs onmogelijk voor een mens, het

schepsel, om als God te worden, de ongeschapene. Het

schepsel kan nooit het ongeschapene worden. Toch

heeft deze belofte van worden als God altijd veel aan-

trekkingskracht gehad, omdat ze inspeelt op de trots

van de mens, die door de eeuwen heen steeds opnieuw

zichzelf verhoogt.  

4. Religies die leren dat mensen door hun eigen inspanning

rechtvaardigheid kunnen bereiken.

Ook deze vorm doet een beroep op de menselijke trots.

Trotse mensen worden aangetrokken tot religieuze sys-

temen die strenge, onberedeneerde vormen van ‘goede

werken’ vragen en zelfs van zelfopgelegd lijden. Hoe
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