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1. Gered van het occulte 

1 
Everett Miller 

Het feest van ‘Halloween’ wordt door Everett Miller met lede ogen aangezien. Het herinnert hem 

aan de occulte dingen waarmee hij zich vroeger bezighield. 

 

Mijn getuigenis staat in verband met een bepaalde feestdag, dat elk jaar gevierd wordt. Ik wil je ver-

tellen hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen en ik wil je iets vertellen over mijn leven. 

Elk jaar op 31 oktober viert ons dorp, onze stad, ons land, in feite een groot deel van de wereld een 

feestdag die we Halloween noemen. Dit feest is niet altijd Halloween genoemd. Veel jaren geleden, 

in de Middeleeuwen, werd het ‘All Hallow’s Eve’2 genoemd; dat is de avond vóór het Katholieke 

Allerheiligenfeest. Nog verder terug in de tijd, nog voordat de Heer Jezus op aarde was, stond dit 

feest bekend als de ‘Vigil of Samhain’. Vigil (‘Vigilie’) is de dag vóór een heiligendag. Samhain 

was een god van de druïden: namelijk de god van de dood. 

Volgens de oude legenden van de druïden kwamen op deze dag de zielen van de onheilig gestorven 

doden terug naar de aarde. Zij zwierven over het veld en kwamen langs de huizen en vroegen om 

voedsel, kleding en geld, zodat zij met deze gaven hun goden gunstig konden stemmen en daardoor 

hun lijden verzachten.  

Men geloofde dat als je deze geesten gaf waar ze om vroegen dan zou er een tijd van vrede en voor-

spoed aanbreken. Maar als de mensen niet gaven wat er gevraagd werd, dan namen de geesten 

wraak: huizen zouden verbrand worden, dieren zouden gedood worden en zelfs onschuldige kin-

deren zouden ontvoerd en geofferd worden (want zij geloofden wat christenen ook geloven, dat na-

melijk het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos offer voldoende is voor de vergeving van zon-

den). 

Ik ben jaren lang bezig geweest met occulte dingen. Ik heb deelgenomen aan ‘seances’, tovenarij, 

gedachten lezen en uittredingen uit het lichaam. Ik gebruikte het ‘Ouijabord’, een spel dat tegen-

woordig heel populair is. Ik las ‘tarotkaarten’, ik bestudeerde de oosterse filosofie over waarzegge-

rij, bekend als de ‘I Tjing’. Ik leerde hoe ik ‘de aura’ van een bepaald persoon kon herkennen, dat is 

zijn levenskracht. Ik leerde ook om die ‘aura’ te veranderen en om mijn wil aan iemand op te leg-

gen. Ik had ‘uittredingen’ waarbij mijn ziel mijn lichaam verliet en kon gaan waarheen ik maar 

wilde en dingen kon waarnemen die ik maar wilde waarnemen. Ik kon de gedachten van iemand an-

ders lezen en ik kon mijn gedachten op iemand overbrengen om hem zo te kunnen beheersen zodat 

hij de dingen deed die ik wilde dat hij zou doen. Ik heb nooit openlijk de duivel aanbeden, maar het 

was een kwestie van tijd en ik zou dit ook gaan doen. 

In 1979 vertelde mijn toekomstige vrouw, Karen, me over Christus. Zij leidde me tot Hem en vanaf 

die tijd is mijn leven niet meer hetzelfde geweest. In plaats van me bezig te houden met de dood, 

ken ik nu de vreugde van het leven. In plaats van dat ik meer wil weten over de duivel en zijn wer-

ken, wil ik nu meer weten over de Heer Jezus. In plaats van mijn vrienden te vertellen over de ‘se-

ances’ van afgelopen nacht en van ervaringen buiten het lichaam, wil ik ze vertellen over de Heer 
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Jezus en over Zijn liefde voor hen. In plaats van dat ik de ‘Vigil of Samhain’ of ‘het Halloween’ 

vier, vier ik Christus en de enige en ware God van het leven.  

Weet je wat ik zo erg vind? Elk jaar viert onze stad en ons land deze ‘Vigil of Samhain’, ‘het Hallo-

ween’. Mensen versieren hun huizen en hun winkels met zwarte katten en pompoenen. Zij hangen 

afbeeldingen van geesten en kabouters in hun huizen en kantoren. Heksen met bezemstelen zie je 

overal. Ouders sturen hun kinderen de straat op om langs de huizen te gaan en te vragen om gaven. 

Wat ik nog erger vind is dat veel kerkgebouwen van kerken die in God geloven en die Hem vereren, 

ook met deze dingen versierd worden. Geesten en kabouters hangen aan de muur naast het kruis van 

Christus. Heksen met bezemstelen en zwarte katten krijgen een plaats naast de woorden uit de Bij-

bel die vertellen van de liefde van God. In onze stad gaf de kerk geld om in een kinderdagverblijf 

spinnenwebben op te hangen vanaf het plafond en zwarte spinnen die aan de muur hingen. Een ske-

let begroette je als je naar binnen kwam en een heks zei je goedendag als je wegging. Dit alles vond 

plaats omdat, naar men zegt, Halloween nu een onschuldig feest is en niets te maken heeft met het 

zondige feest van heel vroeger. 

Hoe kunnen wij, als gelovigen, ooit hopen de wereld voor Christus te winnen als wij er mee door-

gaan eer te bewijzen aan de duivel? Hoe kunnen wij spreken over het kwaad in onze dagen als wij 

christenen de afbeeldingen van dit kwaad ophangen aan de muren van onze kerken, van onze huizen 

en van onze winkels? Wat zullen we zeggen tegen onze Heer wanneer Hij ons aansprakelijk stelt 

voor de zielen die verloren zijn gegaan omdat wij nooit een duidelijk getuigenis hebben gegeven.  

Het Woord van God zegt ons in Deut 18:10-12: 

“Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die 

met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een 

bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskun-

stenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dat doet, is de HEERE een gruwel; en om deze gruwe-

len verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting”. 

En in Leviticus 20:6 wordt gezegd: 

“Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd heb-

ben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden 

van haar volk uitroeien”. 

Paulus leert ons in Galaten 5 dat toverij één van de zonden van het vlees is en in vs. 21 zegt hij dat 

wie zulke dingen bedrijven het koninkrijk van God niet zullen beërven.  

________________________ 

 
Bron: Everett Miller, Saved from the Occult, ‘The Watchman Expositor’ vol. 7, nr. 2, 1990. http://www.watch-

man.org/occult/oclttest.htm 

Vertaling: P.J. Oudenampsen. Keerpunt, 2003. 

 

 

2. De oorsprong van Halloween 
 

Keltische viering van de doden 

Als we 2000 jaar teruggaan, naar de Ierse druïdenreligie, dan vinden we daar de eerste aanzet tot 

Halloween. De Keltische cultuur vierde haar jaarlijkse “Keltische viering van de doden” van 31 ok-

tober op 1 november. De eerste van die maand werd als hun Nieuwjaar beschouwd. In die boze 

nacht stonden alle geesten op van degenen die in het vorige jaar waren gestorven, om over de aarde 

te gaan zwerven. Deze viering eerde Samhain, de Heer van de Duisternis. Op een zeker tijdstip zou 

http://www.watchman.org/occult/oclttest.htm
http://www.watchman.org/occult/oclttest.htm
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Samhain zelf arriveren en op zoek gaan naar geesten om samen naar de onderwereld te gaan. Bran-

dende offers en kostumeringen werden algemeen waargenomen, om de dode voorouders te eren. 

Halloween in Europa 

In de zevende eeuw kwam Halloween over naar het vaste land van Europa. Het werd toen algemeen 

“Allerheiligenavond” genoemd, een heidense heiligdag om de doden te eren. Overeenkomstig de 

druïdenreligie creëerde de Rooms-katholieke kerk “Allerheiligendag” (ook “Hallomas” genoemd) 

op 1 november om de heiligen te eren, en “Allerzielendag” op 2 november om te bidden voor de 

zielen van de doden. Deze heiligdagen werden door de Roomse kerk ingesteld als substituut voor de 

heidense vieringen. Maar hun inspanningen faalden want Halloween is vandaag meer dan ooit ge-

kend en bemind. 

Samhain 

Samhain is in Ierland gekend als “Heer van de Duisternis” (Lord of Darkness). Hij was een boos-

aardige god die aanbeden werd door de druïden. De druïdenreligie werd beoefend door oude Kelti-

sche stammen die Ierland bevolkten, en ook delen van Europa. Samhain laat zich vertalen als “zo-

mer-einde”. Zijn invloed groeit naarmate de uren van de duisternis toenemen: hij kan dan over de 

aarde zwerven. De druiden zelf waren priesters en priesteressen van een religie die stamt uit onge-

veer 200 v.C. Deze magiërs stonden dicht bij de natuur en aanbaden vele goden. Maar geen enkele 

druïdengod was machtiger en meer gevreesd dan “Heer Samhain”. 

Samhain gegevens 

- Ook genoemd het “Feest van de doden” (Fleadh nan Mairbh). 

- Betekenis “Zomer-einde” 

- Gelovigen van Samhain zetten melk en koeken (Bannock Samhain) buiten aan hun deuren op 

Samhain-avond, of maakten een plaats vrij aan tafel voor hen3 die mee wilden aanzitten.  

- Een kaars werd aangestoken voor het “Nieuwe jaar”.  

- De “oude” datum voor Samhain zou plaatsvinden wanneer de zon 15 graden Schorpioen bereikt 

had.  

- De kleuren van Samhain zijn oranje, zwart en bruin. 

 

Bron: http://www.brownsburg.k12.in.us/bhs/Features/featureweek_10-28-02/Halloween/index.htm 

Zie ook: http://www.achtbanen.be/dossiers/halloween/index.php 

 

 

 

E-mail:   verhoevenmarc@skynet.be  

Homepage:  http://users.skynet.be/fa390968/index.htm   

Mirror sites: http://members.lycos.nl/verhoevenmarc696/index.htm 

http://members.fortunecity.com/marcverhoeven1/index.htm 

 

                                                           
3 De langskomende geesten. (M.V.) 
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