Dode mensen aan het woord – Necromantie
in de kerk van vandaag
Nieuw boekje door Warren B. Smith (voormalig new ager):
https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=34051
Dit boekje is een fragment uit Warren Smiths boek The Titanic and Today’s Church uit 2020.
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Er zijn nu twaalf maanden verstreken, waarin ik bijna elke week ben
opgevrolijkt en getroost door berichten van mijn jongen [William], die
mij steeds dierbaarder is dan ooit tevoren.[1] – William T. Stead, Titanic casualty, How I Know That the Dead Return (1909).
Jim [Sterling] werd getroost door het bezoek van Josiah, en het dient als
bewijs dat onze zoon niet dood en verdwenen is, maar alleen naar een
andere plek is verhuisd om andere dingen voor God te doen.[2] – Pastor
Steve & Sarah Berger, Have Heart (2010).

DE TITAN
Maritiem schrijver Morgan Robertson (1861-1915) beschreef het enorme en machtige [fictieve] schip Titan als “onzinkbaar” en “onverwoestbaar”. Hij schreef:
Ze was het grootste varende schip en het grootste van ’s mensen werken. Bij haar bouw en onderhoud was elke wetenschap, elk beroep en elke handel betrokken die gekend zijn in de beschaving. . . .
Kortom, ze was een drijvende stad – met binnen haar stalen muren alles wat ertoe neigt om de
gevaren en ongemakken van de Atlantische reis te minimaliseren – alles wat het leven aangenaam maakt.
Onzinkbaar – onverwoestbaar, ze vervoerde zo weinig reddingsboten als nodig is om aan de
wetten te voldoen.[3]
Robertson beschrijft verder hoe dit schijnbaar onoverwinnelijke schip in botsing komt met een ijsberg en zinkt naar de bodem van de Noord-Atlantische Oceaan. Het schip dat hij beschreef was echter niet de Titanic, maar een fictief schip dat hij de Titan noemde. Dit vergelijkbaar genaamde schip
was het onderwerp van een korte roman getiteld Futility die Robertson schreef in 1898 – veertien
jaar voordat de Titanic ooit vertrok en bijna een decennium voordat de Titanic, of zijn naam, zelfs
werd bedacht. Futility was een opmerkelijk verhaal omdat de overeenkomsten tussen de Titan en de
toekomstige Titanic bijzonder geheimzinnig waren.
DE OVEREENKOMSTEN
Naast vergelijkbare namen waren de Titan en de Titanic beide drievoudig geschroefde Britse oceaanschepen met drie propellers en twee masten. Ze waren van vergelijkbaar gewicht en lengte, hadden een vergelijkbaar aantal waterdichte compartimenten en beide waren in staat tot vergelijkbare
topsnelheid. Beide schepen konden ongeveer 3000 mensen vervoeren, bezaten een vergelijkbaar
aantal reddingsboten en beide werden erkend als het grootste schip van hun tijd. Beide werden beschreven als “praktisch onzinkbaar”, maar ze zonken allebei op een koude aprilnacht nadat ze te
snel voeren en in botsing kwamen met een ijsberg enkele honderden kilometers voor de kust van
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Newfoundland. Omdat beide schepen niet over voldoende reddingsboten beschikten, stierven onnodig veel mensen.
DE VERSCHILLEN
Maar zelfs met al hun verbazingwekkende overeenkomsten waren er ook duidelijke verschillen. De
Titan voer van New York naar Engeland; de Titanic van Engeland naar New York. Het was niet de
eerste reis van de Titan zoals het was voor de Titanic. De Titan had een volle lading passagiers,
terwijl de Titanic slechts driekwart vol was. De Titan had weinig overlevenden, de Titanic had er
meer dan zevenhonderd. De Titan kapseisde voordat hij zonk, terwijl de Titanic aan het uiteinde
omhoog kwam en daarna in tweeën brak voordat hij zonk.
Dus, hoe ongelooflijk het verhaal van Titan achteraf ook was, het was een verbluffende voorafschaduwing, maar geen letterlijke voorspeling van toekomstige gebeurtenissen. Morgan Robertson’s
Futility was niet echt profetisch omdat het niet precies was in al zijn details over de toekomst (Deuteronomium 18:20-22). En net als farao’s tovenaars met hun magisch geïnspireerde tekenen en
wonderen, kwam Robertsons inspiratie niet van de enige ware Almachtige God. Zijn inspiratie
kwam uit een heel andere en zeer verboden bron.
DE ASTRALE SCHRIJFPARTNER
Biograaf John Vess meldde dat twee van Morgan Robertson’s goede vrienden de auteur beschreven
als een “spiritistisch mysterie” dat periodiek werd “bezeten” door een “discarnate1 ziel” die “een
bekwame schrijver” was. Vess schreef:
Kunstenaar John O’Neill en journalist Henry W. Francis, beiden goede vrienden van Morgan,
beschreven hem als een “spiritistisch mysterie”, blijkbaar in de overtuiging dat zijn schrijfvermogen en vaak verrassende kennis voortkwamen uit zijn bezetenheid, van tijd tot tijd, door een
discarnate1 ziel, een bekwame schrijver, die Morgan gebruikte als een middel om de levende
wereld te bereiken.[4]
Vess meldde een andere bron die ook verklaarde dat Robertsons verhalen werden geïnspireerd en
gecontroleerd door een “veeleisende” ongeziene “geest”. De bron zei:
[Morgan] geloofde dat hij onder de controle stond van een geest die over de grens was gegaan;
van een ziel die aardse expressie eiste, en hem als instrument had gegrepen.[5]
In zijn boek Premonitions: A Leap Into the Future schreef auteur en paranormaal onderzoeker Herbert B. Greenhouse dat Robertson zijn bovennatuurlijke assistent beschreef als een “astrale schrijfpartner”:
Robertson noemde zijn co-auteur zijn “astrale schrijfpartner”. Toen Robertson zijn bewuste
geest probeerde te overreden tot het produceren van een verhaal, zou er niets gebeuren en zat hij
urenlang naar zijn typemachine te staren. Dan zou “de stemming” opkomen. Hij zou in trance
raken, het heden zou vervagen, en hij zou zich in een andere dimensie van tijd en ruimte bevinden. Het was in deze mentale toestand dat hij zijn visioen van de Titanic zag en schreef over de
Titan.[6]
Greenhouse zei dat tegen het einde van Robertson’s leven, zijn “astrale schrijfpartner hem in de
steek liet en er niets meer uit zijn typemachine zou komen”.[7] Robertson stierf in 1915, drie jaar na
het zinken van de Titanic. Helemaal alleen overleed hij in een hotelkamer in Atlantic City die uitkeek op de oceaan waar zowel de fictieve Titan als de eigenlijke Titanic zonk.

DE TITANIC
WILLIAM T. STEAD
William T. Stead (1849-1912) was een gerenommeerde Britse journalist, die christelijk belijdend
was én spiritist, die beroemd was om zijn onderzoeksartikelen, boeken en sociaal activisme. Als
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Titanic-passagier was hij op weg om te spreken op een Wereldvredesconferentie in New York City
op verzoek van de Amerikaanse president William Howard Taft. Stead was een van de meer dan
1500 mensen die op zee omkwamen.
In 1886, zesentwintig jaar voor de tragedie van de Titanic, schreef
William Stead een kort verhaal over het zinken van een enorm oceaanschip en het grote verlies aan mensenlevens dat het gevolg was
van een tekort aan reddingsboten. Hij noemde zijn verhaal, “How
the Mail Steamer Went Down in Mid Atlantic by a Survivor”. Het
werd gepubliceerd in het nummer van de Pall Mall Gazette van 22
maart 1886, waar hij redacteur was. Stead sloot zijn verhaal af met
een nuchtere waarschuwing: “Dit is precies wat er zou kunnen gebeuren en wat er zal gebeuren als de lijnschepen met een tekort aan
reddingsboten naar zee worden gestuurd”.[8]

William Stead
In 1892, twintig jaar voor het zinken van Titanic, schreef Stead een
ander verhaal getiteld “From the Old World to the New” in de december-editie van zijn Review of
Reviews. Het ging over een oceaanschip dat zonk na het raken van een ijsberg. De kapitein van het
reddingsschip was kapitein Edward J. Smith, dezelfde man die twee decennia later kapitein van de
Titanic zou worden.[9]
In 1910, slechts twee jaar voor de ramp met de Titanic, hield William Stead een lezing in Londen,
waar hij zichzelf portretteerde als het slachtoffer van een scheepswrak dat plotseling “in het water
spartelde en om hulp riep”.[10] Tragisch genoeg bleek Stead het slachtoffer te zijn van zijn eigen
bezorgdheid over scheepswrakken en schepen die niet genoeg reddingsboten hadden. Hij werd voor
het laatst gezien toen hij een boek las in de Titanic bibliotheek toen het schip aan het zinken was.
AUTOMATISCH SCHRIFT
Als belijdend christen was William Stead ook betrokken bij spiritisme – wat vandaag de dag New
Age Spiritualiteit zou worden genoemd. Hij beweerde een spirituele “gave” te hebben die de geest
van een ander mens in staat stelde om via Steads passieve schrijfhand te communiceren in een onbijbelse occulte praktijk die bekend staat als “automatisch schrift”.[11] In het bijzonder gaf Stead
zich letterlijk en figuurlijk over aan wat hij geloofde dat het de discarnate geest van een overleden
vriendin was, genaamd Julia Ames.[12] Haar veronderstelde geest zou dan via hem over een verscheidenheid aan onderwerpen schrijven – vele van deze hadden sterke spiritistische implicaties.
Stead publiceerde periodiek transcripties van hun gezamenlijke geschriften in zijn Borderland magazine, een helderziend kwartaalblad dat hij oprichtte en redigeerde van 1893-1897.
In 1897 publiceerde Stead een bredere collectie van deze automatische geschriften in zijn boek Letters From Julia. Het werd opnieuw gepubliceerd in 1905 onder de titel After Death: Letters From
Julia. In het voorwoord stond hij garant voor de authenticiteit van zijn spirituele contact met “Julia”
en drong erop aan dat het “een absolute plicht van stervelingen was om een liefdevolle gemeenschap met de dierbaren die eerder zijn heengegaan te vernieuwen en bij te houden”.[13] In 1909
richtte William Stead op verzoek van de discarnate “Julia” Julia’s Bureau op. Het bureau is opgericht om mensen in staat te stellen vragen te stellen aan een selecte groep paranormale mediums die
hun verzoeken zouden beantwoorden. Ook werd in 1909 Stead’s boek How I Know That the Dead
Return gepubliceerd.
DE GOD BINNENIN
Bij het publiceren van de talrijke “brieven” die via hem door “Julia” werden geschreven, hoopte
Stead de occulte praktijk van het communiceren met de doden te normaliseren. In het bijzonder
wilde hij de spirituele informatie die hij van “Julia” ontving, delen met de wereld in het algemeen.
Bijvoorbeeld, in een ontmoeting die “Julia” zei dat ze had met “Jezus”, vertelde deze valse “Jezus”
haar dat hij haar zou leren over “de geheime dingen van God”. Hij zei:
Wees niet bang. Ik ben het, die is aangesteld om u de geheime dingen van God te leren.[14]
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Een van de “geheime dingen” die “Jezus” aan “Julia” vertelde – en die ze vervolgens via Stead
communiceerde – had betrekking op wat haar “Jezus” beschreef als “de God binnenin”. Hij vertelde
haar dat het het doel van ons aardse leven was om de “God die in alles en iedereen”2 is “op te roepen” en te “ontwikkelen”. Toen ze deze “geheime” informatie presenteerde die ze van “Jezus” ontving, schreef “Julia” het volgende via Stead:
Het doel van het leven is de God binnenin op te roepen en te ontwikkelen.[15]
“A SPIRITUAL REVIVAL”
Het “geheim” van deze immanente3 “God binnenin” werd gepresenteerd in After Death: Letters
From Julia met het stoutmoedige opschrift –”A Spiritual Revival”. Via Stead schreef “Julia” dat
een wereldwijde heropleving – “een groot geestelijk ontwaken onder de naties”– in de toekomst zou
plaatsvinden als de mensheid zou ontwaken tot “de immanentie van het Goddelijke”– de “God binnenin” henzelf en hun medemens. “Julia” zei:
Ik was in het begin verbaasd om te horen hoeveel belang de geesten hechten aan de communicatie die ze mogen hebben met hen op aarde. Ik kan het natuurlijk gemakkelijk begrijpen, omdat
ik het zelf voel – het verlangen daar is om te praten met degenen van wie je hield … maar het is
veel meer dan dit. Wat zij mij aan alle kanten vertellen, en vooral mijn dierbare gidsen, is dat de
tijd komt dat er een groot geestelijk ontwaken onder de naties zal zijn, en dat de macht die dit
moet bewerkstelligen, de plotselinge en beslissende demonstratie is van de realiteit van de geest,
van de permanentie van de ziel en de immanentie3 van het Goddelijke.[16]
En wat “Julia” meer dan een eeuw geleden door “Jezus” en haar “gidsen” zou hebben onderwezen
over “een groot geestelijk ontwaken onder de naties”, lijkt sterk op wat zowel new age-leiders als
veel kerkleiders vandaag de dag onderwijzen – dat een grote “wereldwijde heropleving” snel nadert.
New Age-bronnen beweren dat deze komende “heropleving” uiteindelijk zal leiden tot eenheid,
wereldvrede, de vorming van een Nieuwe Wereldreligie en de redding van de mensheid – en dat het
allemaal gebaseerd zal zijn op de “immanente” new age-leer van de “God binnenin” – God “in”
alles en iedereen.4[17]
Helaas realiseren de meeste christenen zich niet dat deze onbijbelse “God-in-alles”-leer al de kerk
van vandaag is binnengekomen door middel van goed verkopende “christelijke” boeken en niet onderscheidende kerkleiders. Net zo zeker als het zeewater dat de Titanic binnenstroomde haar schipbreuk deed lijden, blijft dit “God binnenin”-zuurdeeg de kerk van vandaag binnenstromen en doet
dit het geloof, van degenen die ervoor kiezen om deze valse leer te geloven, schipbreuk lijden.
“EEN CURSUS IN WONDEREN”
Een van William Stead’s modernere spirituele
tegenhangers was de Medische Psychologie professor van het Columbia Presbyterian Hospital,
Helen Schucman5 (1909-1981). Ze ontving haar
“innerlijke dictee” van een innerlijke stem die
beweerde “Jezus” te zijn gedurende 1965-1972.
Het resulterende werk werd gepubliceerd als A
Course in Miracles in 19755. A Course in Miracles, sterk gepromoot en internationaal gepopulariseerd door new age-auteurs Gerald Jampolsky
en Marianne Williamson5, evenals talkshowhost
Oprah Winfrey5, wordt nu algemeen beschouwd
als een new age “Bijbel”. Net als “Julia” haar
valse Jezus, presenteerde Helen Schucman’s “Je2

Dit is Panentheïsme: God is IN alles en iedereen.
Immanent : 1. In zichzelf besloten, synoniem: inwonend, aanklevend (tegenover : transcendent). 2. niet bovenzinnelijk.
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zus” dezelfde fundamentele valse leer van God “in” alles en iedereen. Een van de lessen van haar
gekanaliseerde “Jezus” was het te herhalen en bevestigen van volgende uitspraak:
God is in alles wat ik zie.[18]
En net als “Julia” haar valse “Jezus”, verklaarde Schucman’s “Jezus” dat ons eigen geestelijke ontwaken eerst moet plaatsvinden voordat we de rest van de wereld “wakker kunnen maken”[19] voor
de “God binnenin”. Het eerste gebod in de Bijbel is echter heel expliciet dat we andere goden niet
mogen volgen, wat zeker de valse “God binnenin” zou omvatten (Exodus 20:3; Deuteronomium
5:7). God is de Schepper en Hij staat los van Zijn schepping. Hij is niet “in” alles en iedereen. Hij is
uniek God, en wij zijn God niet6, of op enigerlei wijze een deel van God. De Bijbel maakt duidelijk
“dat het niet aan de mens is zijn weg, dat het niet aan een man is zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te richten” (Jeremia 10:23). Hij waarschuwt “wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden” (Mattheüs 23:12). De apostel Paulus waarschuwde specifiek:
“Want als een man denkt dat hij iets is, als hij niets is, bedriegt hij zichzelf ” (Galaten 6:3)
Niettemin wordt A Course in Miracles nog steeds gepromoot en gepopulariseerd als “nieuwe openbaring” gekanaliseerd vanuit “Jezus” via Helen Schucman – net zoals “Julia” “nieuwe openbaring”
van “Jezus” channelde via Titanic-passagier William T. Stead.
CHRISTELIJKE SPIRITIST?
Als belijdend christen ondersteunde William Stead – met veel enthousiasme – geest-gevulde predikers, evangelische gebedskringen, kerkelijke opwekking, en het Christendom in het algemeen. Hij
beschreef predikers als de Welsh Revivalist Evan Roberts7 als een van de meest waardevolle leden
van de gemeenschap. Steads best verkochte pamflet van 75 pagina’s, The Welsh Revival, promootte
de revival en verkocht 200.000 exemplaren in Groot-Brittannië en 500.000 in de Verenigde Staten.[20] Als gevolg van zijn pamflet werd Stead gevraagd om in kerken en andere locaties over de
revival te spreken. Stead’s The Welsh Revival is vandaag de dag nog steeds in druk.7[21]
Aan de andere kant ondersteunde William Stead als praktiserend occultist/spiritist ook – met veel
enthousiasme – paranormale mediums, seances, metafysische gebedskringen, communicatie met de
doden, automatisch schrift, occulte heropleving en spiritisme in het algemeen. Hij beschouwde het
mediumschap als “een kostbaar geschenk”[22] en verklaarde ooit: “Mediums behoren tot de meest
waardevolle leden van de gemeenschap”.[23] Zijn occulte boeken After Death: Letters From Julia
en How I Know That the Dead Return zijn ook vandaag de dag nog steeds in druk.
Het is duidelijk dat William Stead’s oprechte maar verwarde spirituele overtuigingen zichzelf tegenspreken en geen Bijbelse betekenis hebben. Hij liet zijn mystieke occulte ervaringen de duidelijke waarschuwingen van de Bijbel over geestelijke misleiding overtreffen. In feite waarschuwt de
Bijbel expliciet voor degenen, zoals Stead, die “afvallen van het geloof” terwijl ze luisteren naar
“misleidende geesten” die “leringen van demonen” onderwijzen (1 Timotheüs 4:1) zoals die van de
“God binnenin”. Als belijdend christen, maar praktiserend spiritist, was Stead gevaarlijk “dubbelhartig” (Jakobus 1:8) toen hij uit twee kopjes dronk en aan twee tafels at (1 Korintiërs 10:21) en
“twee heren” diende (Mattheüs 6:24).
Als belijdende christelijke, maar occulte spiritist werd William T. Stead zeer bedrogen. Zonder dat
hij het wist, maakte hij de weg vrij voor een toekomstig new age “Christendom” dat zeker niet Bijbels is. Stead was een directe voorloper van zijn huidige media-tegenhanger Oprah Winfrey8. Oprah
heeft publiekelijk haar occulte /new age-overtuigingen en haar sociale hervormingsactiviteiten gepromoot, terwijl ze tegelijkertijd haar christelijk geloof belijdt; evenzo bevorderde William Stead
publiekelijk zijn occulte / new age-overtuigingen en zijn sociale hervormingsactiviteiten, terwijl hij
tegelijkertijd zijn christelijk geloof beleed – beiden gebruikten hun prominente mediaposities als
universele platforms om hun “christelijk” occultisme en sociale hervorming te prediken en te promoten; beiden schijnbaar oprecht; beiden oprecht bedrogen.
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Als voetnoot, kort na de ramp met de Titanic en het overlijden van William Stead, kondigden occulte bronnen aan dat “Stead” was begonnen te spreken en te schrijven via aardse mediums – net zoals
“Julia” door hem had gesproken en geschreven.[24] Het is niet verwonderlijk dat de mededelingen
van de vermeende “Stead” volledig in overeenstemming waren met occult /new age spiritisme –
niet met het Bijbelse Christendom. Een groep vrienden en bewonderaars stichtte het William T.
Stead Memorial Center in Chicago, Illinois, waar resident pastor en medium, Mrs. Cecil Cook, seances en diensten hield. In een boek waarvan ze co-auteur was over het Stead Center, schreef ze:
De heer Stead is het leidende hoofd van de organisatie die zijn naam draagt, en door zijn onophoudelijke vriendelijkheid en dienende inspanningen zijn velen geleid tot een nieuw begrip van
het leven. . . . En nu is het werk van Mr. William T. Stead, dat op zijn best slechts tijdelijk werd
tegengehouden door het zinken van de Titanic, weer in staat om de mensheid te bereiken.[25]
Titanic passagier William Stead was een klassiek voorbeeld van een gehybridiseerde belijdende
gelovige die ook een praktiserend occultist en spiritist was. Terwijl hij beweerde een christelijke
gelovige te zijn, droeg hij in hem “een andere Jezus”, “een ander evangelie”, “een andere geest” en
een andere god (2 Korinthiërs 11:4). Toch steunde hij de Welshe opwekking, schreef er een bestselling pamflet over en werd gevraagd om te spreken op kerkelijke bijeenkomsten om de opwekking te bevorderen. Helaas kunnen spiritueel verwarde individuen zoals Stead de belangrijkste spelers worden in revival-activiteiten.
Stead, die door president William Taft werd gevraagd om te spreken op een grote vredesconferentie
in New York City, was vergelijkbaar met Oprah die werd gevraagd om te spreken in het Yankee
Stadion na de ramp met het World Trade Center. Zowel William Stead als Oprah Winfrey zijn
voorbeelden van twee mediamensen die hun invloed als belijdende christenen hebben gebruikt om
het occulte en de New Age te promoten.
Hoewel Morgan Robertson en William Stead’s voorgevoelens over de Titanic intrigerend zijn, is
het duidelijk dat hun spiritistische vermogens werden geïnspireerd door “huisgeesten” (familiar
spirits) – niet de Enige Ware God. De Bijbel erkent dat waarzeggende geesten echt zijn en de toekomst tot op zekere hoogte kunnen overbrengen9, zoals geïllustreerd door de verhalen van Morgan
Robertson en William Stead. De Schrift waarschuwt echter dat hoewel deze bedriegende geesten
enkele ware uitspraken kunnen doen, er een groot geestelijk gevaar bestaat in de interactie met hen
(Deuteronomium 13:1-3). Waarheden die in hun uitspraken naar voren komen, kunnen ertoe leiden
dat men andere uitspraken volgt die niet waar zijn – zoals “Julia’s” valse leer over de “immanentie
van het Goddelijke” – de “God binnenin”.
“Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder
geeft, 2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten
we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, 3 luister dan niet
naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft!” (Deuteronomium 13:1-3).

DE WAARZEGSTER IN FILIPPI
De demonische realiteit achter spiritistische voorspellerij wordt dramatisch aangetoond in het
Nieuwe Testament toen de apostel Paulus en Silas werden lastiggevallen door een waarzegster (helderziende) IN Filippi die “bezeten was met een geest van waarzeggerij”. Nadat Paulus de waarzeggende geest uit haar had geworpen in de naam van Jezus Christus, was ze niet langer in staat om
haar spiritistische waarzeggerij te beoefenen (Handelingen 16:16-19). Evenzo, toen Morgan Robertsons “astrale schrijfpartner” op mysterieuze wijze “vertrok”, zo vertrok ook Robertsons vermogen om toekomstige gebeurtenissen vooraf te zien en effectief te beschrijven. Bottom line – hoe
verbazingwekkend Morgan Robertson en William Stead’s voorgevoelens ook bleken te zijn met
betrekking tot de Titanic of iets anders, hun spirituele leiding kwam uit een bijbels verboden occulte
bron. Ze waren geen “kostbaar geschenk” van God, integendeel. En daarom waarschuwt de Bijbel
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ons om weg te blijven van spiritisme en het occulte10 en om “de geesten te beproeven” waar men
mee te maken krijgt om te zien of ze echt van God zijn:
“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).
FAMILIAR SPIRITS (HUISGEESTEN) & NECROMANTIE
Wat Morgan Robertson en William Stead deden was niet alleen onbijbels – het was spiritueel gevaarlijk. Ze entertainden vrijwillig het ongeziene geestenrijk door zich te laten gebruiken door misleidende geesten die overkwamen als “bekwame schrijver” en voormalige “vriend”. Daarbij gingen
Robertson en Stead direct in tegen de expliciete waarschuwing van de Bijbel om niet te communiceren met “huisgeesten” of te proberen op enigerlei wijze te communiceren met degenen die zijn
overleden (necromantie):
“Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan,
die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, 11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt” 18:10-11)
Enkele jaren voor de dood van William Stead op de Titanic beweerde hij contact te hebben gehad
met zijn overleden zoon. In zijn boek How I Know That the Dead Return uit 1909 schreef hij:
Twaalf maanden geleden, deze maand december, zag ik mijn oudste zoon, die ik [in automatisch schrift] had opgeleid in de goede hoop dat hij mijn opvolger zou zijn, op de vroege leeftijd
van drieëndertig jaar sterven. De band tussen ons was allernauwst. Niemand kon me misleiden
door valse berichten van mijn geliefde zoon te verzinnen.
Er zijn nu twaalf maanden verstreken, waarin ik bijna elke week ben bemoedigd en getroost
door berichten van mijn jongen, die mij steeds dierbaarder is dan ooit tevoren.[26]
How I Know That the Dead Return was William Stead’s persoonlijke getuigenis van zijn vermeende communicatie met zijn overleden zoon William. Deze geestelijke mededeling gaf hem het laatste
“bewijs” dat hij nodig had om, als belijdend christen, de occulte praktijk van interactie met de doden volledig en van ganser harte te onderschrijven. Een eeuw later schreven een pastor uit Tennessee en zijn vrouw ook een boek over de communicatie met hun overleden zoon – alleen zijn naam
was Josiah.

DE KERK VAN VANDAAG
In 2010 schreef Steve Berger, oprichter van de Grace Chapel megakerk in Leiper’s Fork, Tennessee, samen met zijn vrouw Sarah een boek getiteld Have Heart: Bridging the Gulf Between Heaven
and Earth. Het boek beschrijft hoe ze beweren in geestelijk contact te staan met hun overleden zoon
Josiah. En net als William Stead van de Titanic probeerden de Bergers, als belijdende christenen, de
praktijk van interactie met de doden te rechtvaardigen en te normaliseren.
DEMONISCHE MISLEIDING
In Have Heart schreven de Bergers dat hun overleden zoon Josiah rechtstreeks heeft gecommuniceerd met hun twee, hun kinderen en enkele van hun vrienden. Een van de belangrijkste voorbeelden in het boek had betrekking op een incident dat plaatsvond tijdens een woensdagavonddienst in
hun kerk. Ze beschreven hoe Josiah naar verluidt verscheen en sprak met toenmalig assistent-pastor
Jim Sterling tijdens de dienst. Volgens het boek, toen de congregatie het loflied “It’s Gonna Be
Worth It” zong, lieten de Bergers Sterling zijn ervaring met Josia vertellen. Sterling zei:
Terwijl ik luisterde, bad ik en vroeg ik God nog een keer: “Lord, is it worth it?”.
Het volgende dat ik weet is dat Josiah het sanctuarium binnenkwam. Het was niet alsof hij daar
verscheen. Het was een gevoel dat hij naar het middenpad kwam, en hij ging op één knie zitten
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en boog zich om in mijn oor te praten. Hij zei: “Het is het zeker waard, Mr. Jim”. Toen, zo snel
als hij kwam, vertrok hij . . .
Ik stond op en ging naar mijn vrouw en zei haar: “Josiah was hier net”.[27]
De Bergers vernoemden het incident in detail en vertelden de lezers dat het bezoek bewijst dat overleden dierbaren kunnen communiceren en interageren met degenen die op aarde zijn. De Bergers
schreven:
Dit bezoek bewijst dat onze dierbaren in de hemel geestelijk actief zijn en dat ze om ons geven
– ze zijn zich bewust van de tijden dat we speciale bemoediging nodig hebben. Josiah zag zijn
vriend, vermoeid, vragend en uitgeput, en God gaf Josiah toestemming om op te treden om hem
aan te moedigen en gerust te stellen.[28]
In een telefoongesprek met Jim Sterling enkele jaren nadat Have Heart was gepubliceerd, zei Sterling echter dat hij was gaan geloven dat wat Josiah leek te zijn, eigenlijk een demonische geest
was.[29] Niet langer een assistent-pastor in Grace Chapel, zei hij dat zijn overtuiging er kwam na
veel gebed en het lezen van de Schrift. En de Bijbel steunt hem zeker. Hij beschrijft het raadplegen
van huisgeesten en het proberen om met de doden te interageren als “een gruwel voor de HEERE”
(Deuteronomium 18:10-12).
“Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het
vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet,
die een tovenaar is, 11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een
waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. 12 Want iedereen die zulke
dingen doet, is een gruwel voor de HEERE” (Deuteronomium 18:10-12).

Hoewel kennelijk sympathiek voor degenen die het tragische verlies van een kind hebben geleden,
kan die sympathie zich niet uitstrekken tot het vergoelijken van een occulte praktijk zoals necromantie. Niemand – vooral christenen zoals William Stead en de Bergers – mag zich bezighouden
met verboden occulte praktijken. Bovendien zijn de Stead- en Berger-boeken net zo gevaarlijk voor
wat ze niet zeggen als voor wat ze wel zeggen. De Schriftuurlijke vermaning om “de geesten te beproeven” is nergens in hun boeken te vinden (1 Johannes 4:1-3).
ONDERSCHRIJVEN VAN “HAVE HEART”
Ook verontrustend zijn Have Heart’s voorpagina-onderschrijvingen door pastors Greg Laurie en
James Robison, The Shack auteur William Paul Young11, en voormalig U.S. Senate Majority leider
Dr. Bill Frist. Bij het promoten van Have Heart leken deze ondersteuners te legitimeren wat de
Bergers ten onrechte leerden. Greg Laurie schreef dat Have Heart “barst van de hoop”. Hij zei ook:
“Ik hoop dat dit boek een zegen voor je zal zijn”. Een deel van James Robison’s onderschrijving
verscheen ook op de voorkant van het boek. Er stond: “De Bergers laten ons zien hoe we licht en
leven kunnen vinden voorbij de schaduw van de dood”.
Al deze onderschrijvingen zijn al meer dan tien jaar te lezen in Have Heart. De Berger’s Grace
Chapel en Greg Laurie’s Harvest Christian Fellowship zijn beide aangesloten bij Calvary Chapel.
Het vlaggenschip van Calvary Chapel, Pastors’ Perspective, heeft echter openlijk afstand genomen
van wat de Bergers deden en wat de ondersteuners onderschreven.
“PASTORS’ PERSPECTIVE”
Anne-Marie, een vriendin die voorheen de Bergerkerk bezocht, belde met een vraag in de uitzending van Pastors’ Perspective op 29 september 2015.[30] Ze maakte zich zorgen over de kwestie
van het spreken met de doden. Zonder de Bergers of hun boek bij naam te noemen, wilde ze vanuit
bijbels perspectief weten of spreken met de doden een “belangrijke” of “mineure” kwestie was met
betrekking tot “de grondbeginselen van het Evangelie”.
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Christelijke apologeet en co-host Don Stewart antwoordde dat het een “enorm” probleem was en
verwees de beller naar Deuteronomium 18 met zijn waarschuwingsverzen die occulte praktijken
verbieden zoals spreken met de doden. Stewart verklaarde nadrukkelijk: “De doden spreken niet tot
de levenden”.
Stewart zei dat als de levenden worden aangesproken, dit afkomstig is uit een van deze twee bronnen – een “demonische geest” of van een soort “schertsvertoning” via “een medium”. Stewart’s cohost, Calvary Chapel pastor Brian Brodersen, verwees ook naar Deuteronomium 18 en uitte zijn
bezorgdheid over deze verboden activiteit die gepromoot wordt door belijdende gelovigen. Hij zei:
“Dit kan echte problemen veroorzaken in de kerk”.
Morgan Robertson’s “astrale schrijfpartner”, William Stead’s voormalige vriendin “Julia”, en de
zoon van de Bergers “Josiah” waren allemaal in vermeende communicatie met de levenden. Over
de loop der jaren zijn wij gaan verwachten dat helderzienden zoals John Edward en een groot aantal
andere new age-figuren, deze occulte activiteit van communiceren met de doden beoefenen en promoten, maar we verwachten dit niet van belijdende christenen. De woorden herhalend van pastor
Brian Brodersen op Pastors Perspectief met betrekking tot degenen die communiceren met de doden onderwijzen en/of onderschrijven: “Dit kan echte problemen in de kerk veroorzaken”.
Chris Lawson van het Spiritual Research Network nam telefonisch contact op met pastor Steve
Berger en ondervroeg hem respectvol over zijn vermeende interacties met zijn overleden zoon Josiah. Berger verdedigde sterk wat hij en zijn familie deden. Hij zei tegen Lawson:
God heeft op dit moment in de geschiedenis een uitzondering gemaakt voor de familie Berger.
We zijn inderdaad in contact met onze zoon Josia.[31]
Lawson probeerde ook te praten met pastor Greg Laurie over zijn onderschrijving van Have Heart.
Hij documenteerde zijn bezorgdheid en zijn mislukte poging om met pastor Laurie te praten.
Lawson zei:
Uit bezorgdheid voor veel pastors van de Calvary Chapel en de gemeenschappen die zij surveilleren, en uit bezorgdheid voor alle mensen die pastor Greg Laurie’s Harvest Christian Fellowship bijwonen, en ook uit bezorgdheid voor de vele duizenden mensen die Greg Laurie heeft
beïnvloed door zijn bediening, boeken, en Harvest Crusades, heb ik Greg Laurie in 2012 gebeld.
...
Ik legde Greg’s secretaresse uit dat ik hem een dringende vraag moest stellen over zijn persoonlijke onderschrijving van Steve Berger’s boek, Have Heart: Bridging the Gulf Between Heaven
and Earth.
Greg’s secretaresse vroeg of ik even ‘on hold’ wilde wachten, en dat deed ik – ongeveer 15 of
20 seconden. Toen de secretaresse weer aan de telefoon kwam, zei ze gewoon tegen me: “Greg
is niet beschikbaar voor commentaar op dat boek”. Daarmee bedankte ik haar voor haar tijd en
eindigde het telefoongesprek.[32]
Toen Lawson in 2012 ook contact opnam met pastor James Robison en zijn zoon, beweerden ze het
manuscript nooit te hebben gezien en ze wisten niet zeker of ze zelfs een kopie van het boek van de
Bergers hadden. Ze erkenden dat hun onderschrijvingen soms werden gemaakt op basis van “relatie” zonder ooit het eigenlijke boek te hebben gezien. Ze uitten hun bezorgdheid en vertelden
Lawson dat ze de zaak zouden onderzoeken. Acht jaar later staat de onderschrijving van James Robison nog steeds op de hardcover en Kindle-edities van Have Heart. Wijlen Chuck Missler’s oorspronkelijke onderschrijving van de hardcover editie van Have Heart is inmiddels verwijderd, maar
ze blijft bestaan in de huidige Kindle editie.
NEW AGE NECROMANTIE
New Age auteur James Redfield vervolgde zijn mega bestseller The Celestine Prophecy met een
andere populaire roman getiteld The Twelfth Insight: The Hour of Decision. Wanneer de New Agezoekenden in het boek wanhopig op zoek zijn naar geheime kennis die de wereld kan redden, merkt
Rachel, een van de hoofdpersonages, plotseling dat ze “een echte interactie” heeft met haar overleden moeder. Net als William Stead’s “Julia”, die het grote belang benadrukte dat geesten hechten
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aan hun communicatie met hen die op de aarde zijn,[33] werd Rachel ongeveer hetzelfde verteld.
Ze zei:
Het enige wat we hoeven te doen is meer van onze kracht gebruiken om af te stemmen en een
gesprek te voeren. Het is nooit te laat. En er is zoveel meer dat ze ons willen vertellen.
Mijn moeder zei zelfs dat ze dringend met ons moesten praten, op dit cruciale punt in de geschiedenis. Ze kennen het echte plan voor de menselijke wereld, en het is tijd dat wij aan deze
kant dit begrijpen.[34]
En, natuurlijk, dat plan was al overgebracht door William Stead’s “Julia”, door de “Jezus” van A
Course in Miracles, en door zoveel andere “huisgeesten” van de “andere kant”. Het is het plan voor
de mensheid om zich universeel te verenigen en te “ontwaken” voor de “God binnenin”.
“THE LIGHT THAT WAS DARK”
In The Light that was Dark, beschrijf ik hoe ik verleid werd in de New Age door een bal licht die
zich plotseling over mijn hoofd manifesteerde tijdens een “psychic reading” [raadpleging van een
waarzegster/helderziende]. Ik kreeg van de helderziende te horen dat de lichtbal me leek te laten
weten dat ik veel hulp had aan de “andere kant”. Toen ik vroeg wat ze bedoelde met “de andere
kant”, was het eerste wat ze me vertelde: “Familie en dierbaren die zijn overleden”.[35] Ze voegde
eraan toe dat “engelen en andere geesten” ook geïnteresseerd waren om me te helpen met mijn leven. Ik hoefde alleen maar om hun hulp te vragen. Dus deed ik dat. En de geestenwereld was meer
dan bereid toen ze me steeds verder verleidden tot geestelijke misleiding – net zoals ze hadden gedaan met William T. Stead, Helen Schucman, de Bergers en talloze anderen van ons door de jaren
heen. Het verbazingwekkende is dat de Bijbel ons grondig heeft gewaarschuwd voor al deze geestelijke misleiding en hoe het zich in deze laatste dagen zal afspelen.
“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het
geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs
4:1).

Opmerking: Bij dit schrijven blijft pastor Steve Berger dienen in de Executive and Pastoral
Advisory Boards of Promise Keepers. En in september 2020 was hij een spreker op Jonathan
Cahn’s wereldwijde vergadering, The Return, in Washington, DC.
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