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Handout 
Aflevering 10 – Occulte verleiding 

 
• Een occulte zondvloed 
Een enorme zondvloed van occultisme spoelde de afgelopen decennia via de 
media, muziek, literatuur, internet, onderwijs, paranormale geneeswijzen en 
charismatische verwarring over ons land.  
• De roerige zestiger jaren 
De opkomst van New Age vond plaats in de zestiger jaren. We noemen deze 
jaren ook wel de roerige zestiger jaren. We denken hierbij aan: de opkomst van 
de TV, computer, snelle communicatiemiddelen, de toename van verkeer op de 
Nederlandse wegen en de snelle ontwikkeling van de luchtvaart, waardoor de 
grote wereld steeds kleiner leek. De eerste files ontstonden en de eerste 
woonconcentraties werden uit de grond gestampt (Bijlmermeer). 
In tien jaar tijd werd de samenleving revolutionair veranderd. Belangrijke 
gebeurtenissen in de zestigerjaren zijn o.a.: 

1. De eerste Russische ruimtevaart 
2. Moord op J.F. Kennedy en dr. Maarten Luther King  
3. De eerste kerncentrale 
4. De Chinese revolutie 
5. De zesdaagse oorlog, Jeruzalem viel in Joodse handen 
6. De uitvinding van de chip 
7. Het begin van de popcultuur (The Beatles) 
8. De introductie van drugs en andere verdovende middelen 
9. Musical Hair met haar eerste naaktscene 
10. De opmaat van de abortuspraktijken 
11. De eerste harttransplantatie (ds. Bernhard in Kaapstad) 
12. De eerste mens (Neil Armstrong) op de maan  

Door de milieucrisis, het dreigend tekort aan grondstoffen, de 
bewapeningswedloop, de opkomst van de evolutietheorie ontstond een 
zingevingscrisis. Dit vacuüm werd nu door New Age opgevuld, waarin het niet 
meer gaat om het verschil (polarisatie, het vorige tijdperk van de ‘vissen’) tussen 
goed of kwaad, man of vrouw, God of mens, enz. In dit nieuwe tijdperk van 
Aquarius (begonnen met een nieuwe sterrenbeeld van de zon met de vijf 
zichtbare planeten op 5 februari 1962) gaat het om het holisme, de heelheid en 
niet meer het onderscheid. De mens werd gezien als een eenheid met de kosmos 
en lichamelijke kwalen werden in een veel breder, menselijk spectrum gezien. Het 
doel van New Age is het creëren van een nieuwe wereld met vrede en universele 
harmonie. 
• Een verborgen werkelijkheid 
Door occulte beïnvloeding wordt de deur geopend voor een verborgen wereld die 
met normale zintuigen niet waarneembaar is. Je voelt, hoort, ziet, ruikt en proeft 
dingen die je normaal niet opmerkt. Het is een geheime, verborgen wereld, waar 
de duivel je zintuigen voor opent en waar je niet meer gemakkelijk uit komt! 
• Een Bijbelse waarschuwing 
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De Bijbel waarschuwt ons voor het occultisme, zoals waarzeggerij, pendelen, 
uitleggen van voortekenen (horoscoop), tovenarij, magnetisme, spiritisme, enz. 
(Deuteronomium 18 vs.10-12). Het waren heidense volken die zich in het land 
Kanaän hiermee bezighielden, waar de Here Israël voor waarschuwde. 
• Radicaal breken met occultisme 
In Handelingen 19 vs.19-20 lezen we over hen die toverkunsten deden, tot het 
geloof in de Here Jezus kwamen en braken met het occultisme.  

 
 

• Vragen: 
1. Op welke manier krijgt u wel eens te maken met occultisme? 
2. De gebeurtenissen en invloeden van de zestiger jaren hebben grote 

veranderingen voor het verdere leven gebracht. Noem enkele? 
3. In Deuteronomium 18 vinden we een lijst met occulte praktijken. Vertaal 

deze praktijken eens naar de tijd van nu?  
4. Wat moeten we doen, wanneer we zelf wel eens te maken gehad hebben 

met occulte krachten?  
•  


