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Inleiding:
Dit artikel werd opgesteld als reactie op het zwaar occulte “Kennis Boek”, van Bülent Çorak, dat
erg populair blijkt te zijn, zelfs onder ‘christenen’. Het gaat om duivelse ‘kennis’.

De duivel wil dat wij ‘kennis’ verwerven buiten God om – Genesis 3:4-6:
“Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag
dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad
kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was
voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden …”
Voor ons is echter niets verborgen dat van nut is – Deuteronomium 30:11 (SV 1977; KJV):
“Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is voor u niet verborgen, en dat is niet ver”.
De hunker naar kennis van verborgen dingen is het wezen van het Occultisme! De betekenis van
‘occult’ en ‘occultisme’:
Occult (bn.) [<Fr. Occulte], 1 in het verborgen, in stilte plaatshebbend ... 2 alleen voor ingewijden kenbaar, syn. geheim: de occulte wetenschappen, magie, theosofie, astrologie e.d. Occultisme (o.) [Fr.], leer van het occulte, van de geheime wetenschappen, spiritisme, enz. (Van
Dale).
Occultisme (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en
praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken ... Modernere vormen
van occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de
Rozekruisers. De verschijnselen die zich in de verschillende occulte stelsels voordoen, worden
bestudeerd door de parapsychologie. (Encarta 2002).
Deze verborgen of geheime “kennis” behoort tot het domein van de mantiek, buitenbijbelse waarzeggerij, en wordt beheerd door de duivel. Het is niets anders dan bedrog of een vergiftigde mengeling van waarheid en leugen. God heeft de mens principieel verboden zich hiermee in te laten.
Een algemene waarschuwing tegen verboden kennis (voortkomend uit vormen van mantiek: waarzeggerij) vinden we al vroeg in de Bijbel, in Deuteronomium 18:9-14:
“Wanneer u in het land komt dat JaHWeH1, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. 10 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 [= necromantiebeoefenaar] of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. 12 Want iedereen die
zulke dingen doet, is een GRUWEL voor JaHWeH. En vanwege deze gruweldaden verdrijft JaHWeH, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. 13 Oprecht moet u zijn tegenover
JaHWeH, uw God. 14 Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar JaHWeH, uw God, heeft dat ú niet toegestaan”.

 Zie nu verder in “De Bijbel en het Occulte”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf
 Over Occultisme en demonen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/occultisme&demonen.pdf
 Over spiritisme en waarzeggerij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritisme.pdf
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Overal heb ik het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; JHWH) hersteld. Dat is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JaHWeH.
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En wat de verborgen dingen van God betreft, de dingen die ons niet duidelijk leesbaar in de Schrift
zijn meegedeeld, alles wat niet geopenbaard is in het geschreven Woord, is verboden kennis, of
leugen. Daarover hebben we ook een duidelijke uitspraak van Godswege:
Deuteronomium 29:29: “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van
deze wet te doen”.
KJV: “The secret things belong unto the LORD our God: but those things which are revealed
belong unto us and to our children for ever, that we may do all the words of this law”.
Mijn oude Statenvertaling, anno 1647, zegt in zijn kanttekening 352 geheel terecht en duidelijk:
“Mofe/van vele groote/oock toekomende dingen/gefroken hebbende ende noch fullende fpreken/bedwingt in dit verfken/de curieufheydt ende nieufgiericheyt van wyders t’ onderfoecken ’t
gene in Godts raet verborgen is ende beveelt den volcke te blyven binnen de palen van fijn geopenbaerde woordt/om dat te onderfoecken/te gelooven/ende daer na te leven”.
Amen!
“Blijven binnen de palen van zijn geopenbaarde woord”! Dat is het wat ons te doen staat … niet bezig zijn met verborgen dingen, die God ons niet openbaart maar die de duivel maar al te graag voorwendt ons te kunnen geven, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wie buiten de Schrift gaat is
OCCULT bezig, en het is bovendien DWAAS, want alles wat nuttig is, werd ons duidelijk geopenbaard, in de natuurlijke schrijftaal van de Schrift. Wij komen niets te kort want het Schriftwoord
zegt:
2 Timotheüs 3:16-17: “De hele Schrift [het WOORD, voor wie kan LEZEN  geen verborgen
codes!] is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en
op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God dient volmaakt moge zijn, tot elk
goed werk volkomen toegerust”.
Het geschreven en natuurlijk gelezen Woord Gods is geschikt om ons te VOLMAKEN. Wij komen
NIETS tekort.
“Ga niet boven hetgeen geschreven staat”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf.
Lees ook:
o “Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk?”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijbel_alleen.pdf
o “God in een doos, of God zoals Hij zich heeft geopenbaard?”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-in-box.pdf
o “De Bijbel een papieren paus?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/papierenPaus.pdf
o “Het geschreven Woord niet vergoddelijken?”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/SchriftVergoddelijken.pdf
o “Rèma versus Logos”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rema-logos.pdf
o “Het Vacuüm vullen met Mystiek”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mystiek2.pdf
o “Mystieke gekte: op weg naar de Hel”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mystiek.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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Dit is kanttekening 33 in de recentere Jongbloed versie: “Mozes, van veel grote, ook toekomende dingen
gesproken hebbende en nog zullende spreken, bedwingt in Deut. 29:29 de curieusheid en nieuwsgierigheid
van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is, en beveelt het volk te blijven binnen de palen
van zijn geopenbaard woord, om dat te onderzoeken, te geloven en daarnaar te leven”.
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