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Pas op voor Ayurvedische geneeskunst 
Bron : https://www.wayoflife.org/reports/beware_of_ayurvedic_medicine.php , 9-2-2023 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 21-4-2023 (inlas) 

 

 
Dhanvantari, de hindoeïstische god van de ayurvedische geneeskunst,  

een avatar1 van de god Vishnoe (Wiki) 

 

Update naar aanleiding van het gemak waarmee  
Ayurvedische producten in huis kunnen komen 

Mijn vrouw bestelde via Farmaline.be een paar tubes “zalf tegen reumatische pijnen”. Het leek 
goed te werken. Maar toen ik die tubes onderzocht bleek het om een Ayurvedisch middel te gaan! 
Onmiddellijk hebben we die tubes dan weggedaan. Het is dus uitkijken geblazen. 

 

 
Veel christenen zoeken hulp bij Ayurvedische beoefenaars. Dit geldt vooral in Zuid-Azië, maar het 
is een gevaarlijke praktijk. 
Neem het voorbeeld van een jongeman met bloedkanker (leukemie). De artsen wilden hem moderne 
medicijnen geven om de ziekte mogelijk te genezen, maar zijn familie kreeg van Ayurvedische be-
oefenaars te horen dat hun behandelingen het konden genezen. De familie geloofde hen en koos er-
voor om hem het Ayurvedische medicijn te geven en niet het moderne medicijn. Gedurende enkele 
maanden kreeg hij Ayurvedische medicijnen. Even leek hij beter te worden, maar toen werd hij 
steeds slechter. Uiteindelijk brachten de ouders hem in wanhoop terug naar het ziekenhuis. De 

 
1 Avatar: een avatar is in het hindoeïsme een incarnatie, verschijning of manifestatie van een bepaalde godheid (Wiki). 

https://www.wayoflife.org/reports/beware_of_ayurvedic_medicine.php
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artsen zeiden dat terwijl de patiënt Ayurvedische medicijnen gebruikte, de ziekte snel was gevor-
derd en nu was het te laat om hem te helpen.  
Toen de artsen in het ziekenhuis de familie voor het eerst adviseerden, raadden ze ten zeerste af om 
een Ayurvedische behandeling te gebruiken. Ze zeiden dat ze al vele jaren met bloedkankerpatiën-
ten werken en dat ze er nog nooit een hebben gezien die door Ayurveda is genezen. Ze zeiden dat 
als Ayurveda kanker zou kunnen genezen, er in medische tijdschriften over de hele wereld over zou 
worden geschreven.  
Dit soort dingen is talloze keren gebeurd. In plaats van een goede moderne medische behandeling te 
zoeken, zoekt de patiënt hulp bij Ayurvedische beoefenaars, en in plaats van beter te worden, wor-
den ze slechter. Vaak sterven ze omdat ze te laat wachten om moderne medische zorg te zoeken die 
hen had kunnen helpen. 

 

Wat is Ayurveda? 
1. Ayurveda is hindoeïsme 
Ayurvedische beoefenaars beweren dat hun kennis werd ontvangen van de hindoegoden door goe-
roes en middels yoga-meditatie. Let op het volgende citaat uit de Ayurveda Encyclopedia: 

“De kennis van Ayurveda werd doorgegeven van Brahma naar Daksha Prajapati, naar de 
Ashwin-tweeling (de goddelijke artsen) en vervolgens doorgegeven aan Indra. De wijze Bharad-
vaja bood zich aan om naar de hemel te gaan om deze wijsheid van Indra te ontvangen, en werd 
zo de eerste mens die de kennis van Ayurveda ontving” (The Ayurveda Encyclopedia, uitgege-
ven door Health Harmony, New Delhi, 2006, p. xxiii).   
“De methoden die worden gebruikt om deze kennis te vinden van kruiden, voedingsmiddelen, 
aroma’s, edelstenen, kleuren, yoga, mantra’s ... kwam door Goddelijke openbaring. ... Oorspron-
kelijk bestonden er vier hoofdboeken van Vedische spiritualiteit. Deze staan bekend als de 
Veda’s2: Rigveda, Samaveda, Yajoerveda en Atharvaveda. Ayurveda werd gebruikt samen met 
de Vedische astrologie (Jyotish genoemd, dat wil zeggen iemands innerlijke licht). Uiteindelijk 
werd Ayurveda georganiseerd in een eigen compact systeem van gezondheid en beschouwd als 
een tak van Atharva Veda” (The Ayurveda Encyclopedia, p. 3). 

Zo zien we dat Ayurveda hindoeïsme is. 

2. Het doel van Ayurveda is om het individu te leren dat hij of zij God is 
Ayurveda is gebaseerd op de valse doctrine dat God alle dingen is (pantheïsme) en dat de mens God 
is. Opnieuw zullen we citeren uit de Ayurveda Encyclopedie: 

“Volgens de Vedische filosofie is het leven Goddelijk en het doel van het leven is om onze in-
nerlijke Goddelijke natuur te realiseren. Ayurvedisch gesproken, hoe meer mensen hun Godde-
lijke natuur beseffen, hoe gezonder ze zijn. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Ayurvedi-
sche arts om de patiënt te inspireren of te helpen ontwaken voor zijn eigen innerlijke Goddelijke 
natuur. ... Wanneer patiënten wordt geleerd dat ze deze Goddelijkheid in zichzelf hebben, voelen 
ze een verbinding met het leven en God (hoe elke patiënt God ook definieert)” (The Ayurveda 
Encyclopedia, p. 8). 

Dit gaat terug op de leugen van de duivel tegen Eva in de Hof van Eden, namelijk dat zij als God 
zou zijn (Genesis 3:4-5).  

3. Ayurveda beweert dat spirituele energie door het universum stroomt en kan worden  
gemanipuleerd voor de gezondheid 

 
2 “De Veda’s (Sanskriet: veda, kennis) zijn de oudste en heiligste (literatuur)composities van het hindoeïsme, opgesteld 
in vedisch sanskriet. Zij behoorden tot een mondelinge traditie waarvan een deel na vele eeuwen op schrift is gesteld en 
onderdeel is geworden van de hindoegeschriften. Een belangrijk deel van de Indiase filosofie en veel van de religieuze 
sekten die tot het hindoeïsme gerekend worden, zijn gebaseerd op deze teksten. De canon is onderverdeeld in vier 
veda’s: Rigveda, Atharvaveda, Yajoerveda en Samaveda” (Wiki). 
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Deze energie wordt prana genoemd en de stroom van energie moet in balans zijn voor een goede 
gezondheid.  
Volgens de Bijbel bestaat er niet zoiets als prana.  

4. Ayurveda beweert dat er drie lichaamstypen zijn 
Ayurveda-beoefenaars schrijven remedies voor om elk lichaamstype in goede gezondheid te bren-
gen. 

“Volgens de Ayurvedische geneeskunde zijn er drie lichaamstypen: Kapha, Pitta en Vata. Het 
Kapha-lichaamstype betreft personen die ertoe neigen groter te zijn en met even brede schouder- 
en heupregio’s. Het Pitta-lichaamstype is een middelmatig gebouwd persoon en het Vata-type is 
lichter of tenger. Lichaamstypen, volgens de Ayurvedische geneeskunde, hebben de neiging om 
te lijden aan bepaalde kwalen en complicaties die kunnen worden aangepakt door ze tegen te 
gaan met specifieke soorten voedsel” (“Ayurveda Medicine”, EmaxHealth.com, 2 maart 2012).  

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de drie lichaamstypen of voor de Ayurvedische remedies. 
Dit is hindoeïstische mythologie. 

5. Ayurveda gebruikt afgodische praktijken om haar doeleinden te bereiken 
Naast Ayurvedische kruiden en medicinale remedies schrijven Ayurvedische beoefenaars heidense 
praktijken voor, zoals yoga, mantra’s, acupunctuur, aromatherapie, kleurentherapie, edelsteenthera-
pie, olietherapie, astrologie, psychologie, architecturale harmonie en yagya (ceremonies die de hulp 
van hindoegoden inroepen). 
Yoga is een belangrijk onderdeel van Ayurveda. Er is een lange sectie in De Ayurveda Encyclope-
die over Yoga. Yoga betekent vereniging en het doel is om eenheid te bereiken met het hindoeïsti-
sche concept van god.  
 

Wat is de dwaling van Ayurveda? 
1. Ayurveda is demonisch van oorsprong 
De Bijbel waarschuwt de gelovige om alles te vermijden wat van de duivel is en dat geassocieerd 
wordt met afgoderij.  

“En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen ...”. (1 Korinthiërs 10:7). 
“Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst” (1 Korinthiërs 10:14). 
“Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en 
ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. 21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere 
drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én 
aan de tafel van de demonen. 22 Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch 
niet sterker dan Hij?” (1 Korinthiërs 10:20-22). 
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk 
met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeen-
stemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of 
welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de le-
vende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik 
zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, 
zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader 
zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Korinthiërs 6:14-
18). 

“Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen” (1 Johannes 5:21). 
Het lijdt geen twijfel dat Ayurveda uit de duivel is. We hebben gezien dat het puur hindoeïsme is, 
en het hindoeïsme is een religie van de duivel. 
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De Bijbel leert dat afgoderij begon bij de toren van Babel na de wereldwijde zondvloed van Noachs 
tijd. Dit was ongeveer 2.200 jaar3 voor de komst van Christus. 
De bouw van de toren van Babel wordt beschreven in de volgende passage: 

“En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9 Hij was een 
geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een ge-
weldig jager voor het aangezicht van de HEERE. 10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Ba-
bel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. ... 1 Heel de aarde had één taal en eendere woor-
den. 2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear von-
den. Daar gingen zij wonen. 3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken ma-
ken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot 
leem. 4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top 
in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde 
verspreid! 5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen 
aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. 
Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor 
hen onmogelijk zijn. 7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij 
geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel 
de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9 Daarom gaf men haar de naam Babel; 
want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen 
over heel de aarde” (Genesis 10:8-10; 11:1-9). 

Dit was het begin van de afgodische religies van de wereld. Het werd geleid door een trotse konink-
rijksbouwer genaamd Nimrod. Het verlangen om een toren naar de hemel te bouwen had een reli-
gieuze betekenis geassocieerd met astrologie (aanbidding van de zon en maan en sterren). De oude 
Babyloniërs probeerden geen toren te bouwen die fysiek de sterren kon bereiken. Ze bouwden een 
toren die geestelijk de sterren kon bereiken. Ze wilden een religie die hen zou verbinden met “de 
goden” door middel van afgodische rituelen en heidense filosofie.  
Openbaring 17:5 zegt dat Babylon de moeder is van alle valse religies. Daar zijn de valse religies 
ontstaan. 

Wat er in die dagen na de wereldwijde zondvloed gebeurde, wordt beschreven in Romeinen:  
“Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij 
zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich 
uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergan-
kelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op vier-
voetige en kruipende dieren” (Romeinen 1:21-23). 

Het hindoeïsme is een directe afstammeling van de Babylonische religie. De volgende hindoeïsti-
sche praktijken zijn terug te voeren tot het oude Babylon: afgodenverering, pluraliteit van goden, 
godinnen, moedergodinnen, zonaanbidding, maanaanbidding, astrologie, slangenverering, vloeken 
op en beheksing van iemands vijanden, geluk zoeken door rituelen, drugs gebruiken om zich met 
God te verbinden, rituelen voor de welvaart van de doden en de belofte van perfecte gezondheid 
door religieuze praktijken. 

2. Ayurveda maakt valse beloften 
Ayurveda belooft een perfecte gezondheid en een lang leven.  
De Ayurveda Encyclopedie heeft als ondertitel “natuurlijke geheimen voor genezing, preventie en 
een lang leven”.  

 
3 Naar mijn beoordeling ongeveer 4000 à 3500 v.C. 
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Deepak Chopra4, de meest prominente beoefenaar van Ayurveda in Amerika, beweert dat veroude-
ring kan worden omgekeerd. Actrice Demi Moore gelooft dat ze 130 jaar zal worden door 
Ayurveda.  
De Bijbel leert dat ziekte en dood voortkomen uit de zondeval van de mens. We leven in een wereld 
die kreunt onder een vloek, en zelfs degenen die wedergeboren zijn, zijn eraan onderworpen (Ro-
meinen 8:22-23). We leven in een lichaam van de dood (Romeinen 7:24). Ons lichaam sterft door 
de zonde. “Het loon van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23). 
God genas zieke gelovigen niet altijd, zelfs niet in de vroege kerken. Paulus had een ziekte die God 
niet wegnam (2 Korinthiërs 12:7-10). Paulus’ conclusie in deze zaak was het tegenovergestelde van 
degenen die beweren dat Gods wil algehele gezondheid is. Hij zei: “Daarom heb ik een behagen in 
zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Chris-
tus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthiërs 12:10). Paulus begreep dat 
God geen volmaakte gezondheid heeft beloofd in deze huidige wereld, en hij aanvaardde Gods wil.  
Timotheüs was fysiek zwak en vaak ziek (1 Timotheüs 5:23). Paulus genas hem niet en instrueerde 
hem niet om Ayurveda te beoefenen!  
Trofimus, Paulus’ medewerker, bleef achter in Milete omdat hij ziek was en God hem niet genas (2 
Timotheüs 4:20).  
Het nieuwtestamentische christelijke geloof leert ons niet om algehele gezondheid te verwachten5 in 
deze huidige wereld. Het leert ons te leven vanuit hoop, en hoop die gezien wordt is geen hoop. In 
de volgende passage leerde de apostel Paulus dat de gelovige in deze huidige wereld aan allerlei 
problemen onderhevig is, maar in het volgende leven zullen we een herrezen lichaam hebben en 
geen ziekte en dood meer kennen. 

“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht 
de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zin-
loosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in 
de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te ko-
men tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de 
schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet al-
leen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, 
in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat 
iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan ver-
wachten wij het met volharding” (Romeinen 8:18-25). 

De Bijbel zegt dat deze huidige wereld onder Gods vloek staat vanwege de zonde van de mens, en 
er zal geen volledige verlossing van ziekte en problemen in dit leven zijn.  

Zo zien we dat Ayurveda valse beloftes doet die mensen misleiden.  
De Bijbel zegt dat de duivel een leugenaar is en de vader van de leugen (Johannes 8:44).  

3. Ayurvedische geneeskunde kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid 
Er zijn geen controles op Ayurvedische geneeskunde. Er is geen manier om te weten of de ingredi-
enten zelfs veilig zijn.  
Tests hebben aangetoond dat een groot percentage van de Ayurvedische geneeskunde schadelijke 
niveaus van vergiften zoals lood, kwik, ijzer en arseen bevat.  
Het combineren van deze metalen en mineralen zoals mica (of glimmer) met kruiden wordt “rasa 
shastra” genoemd. De mengsels worden bhasmas genoemd. Het is een oude hindoeïstische praktijk. 

 
4 “Deepak Chopra onderging een hindoebekering in Amerika, en ontmoette de stichter van TM, Maharishi Mahesh 
Yogi in 1985. De Maharishi nodigde Chopra uit om Ayurveda te studeren, en daarna werd Chopra de stichtende Presi-
dent van de American Association for Ayurvedic Medicine” - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KenBlanchard.pdf  
5 Genezing is niet in de verzoening begrepen: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KenBlanchard.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing
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Volgens deze doctrine voorziet een combinatie van metalen en kruiden in gezondheidskuren. Hoe-
wel Ayurvedische beoefenaars geloven dat hun mengtechnieken deze formules veilig maken, toont 
het wetenschappelijke bewijs aan dat dit niet waar is. 
Dit is een mythe en de praktijk kan gevaarlijk zijn voor iemands gezondheid, omdat zware metalen 
giftig zijn als ze in grote doseringen of voor langere tijd worden gebruikt.  

“Het resultaat van ayurveda rasa shastra geneeskunde in de VS heeft geresulteerd in meerdere 
gevallen van vergiftiging met zware metalen. Kinderen lopen vooral het risico op het ontwikke-
len van neurologische problemen als gevolg van vergiftiging met zware metalen”. 

Studies werden gepubliceerd in het Journal of American Medical Association in 2004 en 2008. “De 
onderzoekers concludeerden dat verschillende in India vervaardigde producten kunnen resulteren in 
lood- en/of kwikinnames die 100 tot 100.000 keer groter zijn dan aanvaardbare limieten” (waar-
schuwing van de Amerikaanse Food and Drug Administration over Ayurvedische geneeskunde, 16 
oktober 2008).  
In 2011-2012 vond het New York City Department of Health zes gevallen van loodvergiftiging bij 
zwangere vrouwen die Ayurvedische geneeskunde gebruikten. Loodvergiftiging kan de hersenen, 
nieren, zenuw- en voortplantingssystemen beschadigen en kan het zich ontwikkelende kind schade 
aandoen.  

Gevallen van vergiftiging door Ayurvedische geneeskunde zijn gevonden in Canada.  
Een volwassen man werd opgenomen in een ziekenhuis met braken en diarree. Hij was vergiftigd 
door dagelijks één tablet in te nemen van een Ayurvedisch medicijn dat hij in India had gekocht 
“om zijn kracht te vergroten”. Het loodgehalte in zijn bloed was bijna drie keer zo hoog als het had 
mogen zijn. Een analyse van het geneesmiddel wees uit dat elke tablet giftige niveaus van lood, 
kwik en arseen bevatte (“Heavy Medal Poisoning from Ayurvedic”, British Columbia Medical 
Journal, maart 2008).  
In een ander geval werd een jongeman opgenomen in een ziekenhuis met misselijkheid, braken en 
buikpijn. Hij had een Ayurvedisch poeder genomen om zijn diabetes te beheersen. Hij had het ge-
kocht bij een tempel in India. Een analyse van het geneesmiddel wees uit dat het giftige hoeveelhe-
den lood bevatte.  
De Canadese regering verbood de verkoop van Ayurvedische medicijnen in 2005 vanwege de hoge 
niveaus van metalen zoals lood, kwik en arseen.  

De Europese Unie verbood in 2011 de import en verkoop van Ayurvedische medicijnen.6  
Een van de supplementen voorgeschreven door Ayurvedische beoefenaars is Guggul 

7, een boom-
hars. Het is in verband gebracht met ernstige orgaanschade bij sommige mensen. “In 2011 meldde 
een artikel in het Canadian Journal of Gastroenterology een geval van een verder gezonde jonge 
vrouw die volledig leverfalen ontwikkelde na het nemen van een voedingssupplement vetverbran-
der met usniczuur, groene thee en Guggul-boomextract” (“Ayurveda Medicine and Supplement 
Hidden Dangers,” EmaxHealth.com, 2 maart 2012). 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn ongetwijfeld duizenden en duizenden gevallen waarin 
mensen zijn vergiftigd en zelfs zijn gestorven vanwege de Ayurvedische geneeskunde. 

4. Ayurveda zit vol leugenaars en kwakzalvers 
Het gebied van de Ayurvedische geneeskunde is altijd bevolkt geweest door kwakzalvers en bedrie-
gers die valse beloften doen en waardeloze remedies verkopen.  
Het is niet ongewoon voor Ayurvedische beoefenaars om goedkope medicijnen te kopen en ze te 
mengen met andere dingen om brouwsels te maken die ze voor veel geld verkopen. 

 
6 Maar je kan ze toch vlot kopen over het internet, zoals bij Farmaline.be; Vitaminesperpost.nl; Deonlinedrogist.nl, etc. 
7 “Guggul (ook wel bedolah, bdellium of Indische mirre genoemd) is een hars die afkomstig is uit de schors van de bal-
semboom Commiphora wightii” (Wiki). 
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Een apotheker vertelde ons dat Ayurvedische beoefenaars goedkope medicijnen van hem kopen in 
grote hoeveelheden, het tot poeder malen, er meel en poeders aan toevoegen en het vervolgens duur 
verkopen als Ayurvedische geneeskunde. Het is een hoax en massa’s mensen geven hun geld uit 
aan dit soort dingen.  
Denk aan Prakash Barvaliya uit Ahmedabad, India. Hij kocht generische zalven zoals antibacteriële 
crèmes en mengde deze met andere dingen en plakte er zijn eigen label op (“Ayruvedische kwak-
zalverklinieken overvallen”, The Times of India, 14 augustus 2012). 
In 1995 klaagde Jonie Flint Deepak Chopra en andere Ayurvedische beoefenaars aan omdat haar 
man stierf nadat hij door hen was behandeld voor leukemie. Hem werd verteld dat hij “warmte” had 
in zijn milt en beenmerg, “wind” in zijn maag en druk op zijn zenuwen, en hij werd op een Ayurve-
dische “zuiveringsbehandeling” gezet met kruidenproducten en een mantra. Hij gaf $ 10.000 uit aan 
Ayurvedische diensten en producten. In december 1993 kreeg Flint van de Ayurvedische beoefe-
naars te horen dat zijn leukemie verdwenen was, maar hij stierf vier maanden later aan leukemie. 
Bedrogen door de Ayurvedische artsen, zocht hij geen goede medische zorg. 
In 2012 stierf Mahadeo Mahadik aan een nierziekte na het uitgeven van Rs. 5 lakh (US $ 7.500) aan 
Ayurvedische artsen. Ze hadden beloofd dat hij zou worden genezen (“Twee ayurveda kwakzalvers 
bedriegen 65-jarige voor Rs. 5 lakh”, DNA India, 16 augustus 2012). 
Dit soort dingen is door de eeuwen heen letterlijk miljoenen keren gebeurd met mensen die op 
Ayurvedische beoefenaars hebben vertrouwd. 

Conclusie 
Christenen die hulp zoeken bij de Ayurvedische geneeskunde zijn ongehoorzaam aan God en bren-
gen zichzelf in geestelijk en fysiek gevaar. Ze zijn ook een slecht voorbeeld voor anderen.  
De moderne geneeskunde is een zegen van God. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen “de kennis 
zal toenemen” (Daniël 12:4)8. God is degene die de tijd beheerst en kennis geeft aan de mensen. 

“Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 
want van Hem is de wijsheid en de kracht. 21 Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet ko-
ningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand 
hebben” (Daniël 2:20-21). 

De moderne geneeskunde maakt deel uit van de explosie van kennis die in de afgelopen 150 jaar 
heeft plaatsgevonden ter vervulling van bijbelse profetieën. Moderne uitvindingen omvatten elektri-
citeit en de gloeilamp, telefoon, radio, spoorwegen, auto’s, vliegtuigen, kernenergie, raketten, tele-
visie, computers en mobiele telefoons.  
In diezelfde tijd heeft God de mensen ook nieuwe wijsheid gegeven over het menselijk lichaam en 
genezing.  
Artsen hebben ontdekt dat microscopische ziektekiemen ziekten veroorzaken. Moderne microsco-
pen werden uitgevonden zodat artsen ziektekiemen konden onderzoeken die niet met het blote men-
selijke oog kunnen worden gezien. Artsen hebben vaccinaties uitgevonden om veel ziekten te voor-
komen, waaronder hondsdolheid, pokken, cholera en polio. Ze ontdekten dat wonden beter zouden 
genezen als ze schoon werden gehouden. Ze ontdekten anesthesie zodat patiënten in slaap konden 
worden gebracht en de pijn van een operatie niet konden voelen. Artsen vonden de röntgen- en 
CAT-scans uit, zodat ze dingen in het lichaam konden zien, zoals de botten en de longen en het 
hart. Artsen ontdekten antibiotica zoals penicilline, die talloze mensen hebben gered van de dood 
door infectie. Ze vonden verbazingwekkende chirurgische technieken uit, zoals openhartchirurgie 
en harttransplantaties. Ze vonden heupprothesen en knieprotheses uit. Deze moderne medische 
praktijken zijn een zegen geweest voor mensen over de hele wereld. 
Doorgaans worden moderne medicijnen en procedures jarenlang grondig getest. Voordat medische 
bedrijven een medicijn mogen verkopen en artsen het mogen gebruiken, moet het herhaaldelijk en 

 
8 Ik meen dat dit veeleer profetische kennis betreft, en wel omtrent het boek Daniël. 
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uitgebreid worden getest op dieren en mensen. Ze moeten weten of het geneesmiddel slechte effec-
ten zal veroorzaken en of het op een negatieve manier zal interageren met andere geneesmiddelen. 
Ze moeten de juiste dosering bepalen. Moderne geneesmiddelen worden onderworpen aan honder-
den tests voordat ze worden goedgekeurd voor gebruik door het publiek. 
Overweeg wat er nodig was om goedkeuring te krijgen voor RotaTeq, een rotavirusvaccin dat het 
leven van duizenden kinderen heeft gered. Eerst moest het product bij dieren worden getest. Vervol-
gens werd het getest in steeds grotere studies op mensen. Ten slotte werd het getest in een enorme 
studie genaamd Fase III. Het volgende verslag wordt gegeven door Paul Offit, mede-uitvinder van 
het vaccin.  

“De fase III-studie voor één rotavirusvaccin, Rotateq, omvatte meer dan 70.000 kinderen uit elf 
landen, vier jaar lang getest voor een bedrag van ongeveer $ 350 miljoen. Als het ene op de an-
dere zou worden gestapeld, zouden de patiëntendossiers van de studie de hoogte van de Sears 
Tower in Chicago hebben overschreden. Het FDA stond de fabrikant van RotaTeq alleen toe om 
claims over veiligheid en effectiviteit te maken nadat die claims waren ondersteund door rigou-
reuze wetenschappelijke studies; anders zou het het product niet in licentie hebben gegeven” 
(Offit, Do You Believe in Magic? p. 95). 

Ayurvedische geneeskunde is niet onderworpen aan een van deze soorten testen. Ayurvedische be-
oefenaars zijn een wet voor zichzelf. In feite, zoals we hebben gezien, bevat Ayurvedische genees-
kunde vaak zeer schadelijke ingrediënten.  

Bij ziekte zal de wijze gelovige eerst God zoeken en om genezing vragen, zoals Paulus deed.  
“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is 
mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik 
mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou 
gaan” (2 Korinthiërs 12:7-8). 

De wijze gelovige zal ook de middelen gebruiken die God ons in deze eindtijd heeft gegeven, en dat 
geldt ook voor de moderne geneeskunde. 
Dit betekent niet dat de gelovige blindelings de moderne geneeskunde volgt en zichzelf klakkeloos 
in de handen van artsen legt. We moeten bidden om wijsheid in alle situaties. 

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al je 
wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken” (Spreuken 3:5-6). 

Maar de wijze gelovige zal wegblijven van alles wat geassocieerd wordt met afgoderij en demo-
nisme en misleiding. 

 
 

 
 Dit artikel ressorteert onder de rubriek “Alternatieve geneeswijzen”:  

http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve  
 Genezing is niet in de verzoening begrepen:  

http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing 
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