
jongerenactie
nr. 346 | april 2021 | Maandelijks informatieblad | 30ste jaargang | Afgiftekantoor 2800 Mechelen mail | Erkenningsnr. P509400

magazine voor jongeren
thema’s liefde, kuisheid, seksualiteit & huwelijk

Pro Vita
Liefde laat Leven

Jongeren vragen...



22
Jullie elw-team

Editoriaal
Beste lezer,

In dit nummer wat meer uitleg over de mysterieuze wereld van de geesten, 
een wereld die voor velen onbekend terrein is, maar toch veel dichterbij 
dan men zou vermoeden. God’s Heilige Geest bijvoorbeeld, ontvangen 
we via het sacrament van het vormsel.

Ook engelen zijn geestelijke wezens, door God geschapen. Als louter 
geestelijke wezens beschikken zij over intelligentie en een vrije wil; het 
zijn persoonlijke en onsterfelijke schepselen. Zij overtreffen alle zichtbare 
schepselen in volmaaktheid. De glans van hun heerlijkheid is er de getuige 
van. De heilige Augustinus zegt over hen: “’Engel’ geeft de functie aan, 
niet de natuur. Vraagt gij naar de naam van deze natuur? Dat is geest. 
Vraagt gij naar de functie? Dat is engel. Naar wat hij is, is het een geest, 
naar wat hij doet, is het een engel”. De engelen zijn met heel hun wezen 
dienaren en boodschappers van God. Aangezien zij “voortdurend het 
aangezicht van mijn Vader die in de hemel is” aanschouwen (Mt. 18, 10), 
zijn zij “uitvoerders van zijn bevel” (Ps. 103, 20).

Satan of  de duivel en de andere demonen zijn engelen die gevallen zijn, 
omdat zij uit vrije wil geweigerd hebben God en zijn heilsplan te dienen. 
Hun keuze tegen God is definitief. Zij proberen de mens deelgenoot te 
maken van hun opstand tegen God.

Ook de mens is een door God geschapen intelligent wezen met een 
vrije wil en bestaat uit lichaam, ziel en geest. We moeten dus echt niet 
ver zoeken om in de wereld van de geesten terecht te komen, want we 
bestaan zélf  uit een lichaam én een geestelijke ziel! Telkens als een man 
en een vrouw zich lichamelijk vermenigvuldigen, schept God een nieuw 
zieltje dat speciaal voorzien is voor dat nieuwe mensje. 

Helaas bestaan er tegenwoordig ook heel wat mensen die zich voordoen 
als ‘spirituele helers’ en hun diensten aanbieden mits betaling. Daar is 
wel voorzichtigheid geboden. In dit nummer wat meer uitleg.
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Vraag: “Ik kom in openbare gebouwen folders tegen 
van reiki en andere bewustwordingsgroepen. 
Zij werken met bovennatuurlijke krachten. 
Hoe moet ik dat zien?”

Antwoord:
Vooraleer vragen te beantwoorden over bovennatuurlijke 
krachten, best eerst wat meer uitleg over natuurlijke 
krachten. Soms is dat wat wij beschouwen als iets bo-
vennatuurlijks, gewoon iets natuurlijks. Zo zijn er zeker 
natuurlijke positieve genezende krachten in de natuur 
aanwezig die nog niet ontdekt zijn. We hoeven niet meteen 
ongerust te worden voor bijvoorbeeld een alternatieve ge-
neeswijze, daar zijn niet persé bovennatuurlijke boze geeste-
lijke krachten aan het werk. Bij het beoordelen van verschijn-
selen is het verstandig eerst op zoek te gaan naar mogelijke natuurlijke 
oorzaken. De natuur is niet verdorven en heeft na de erfzonde nog heel 
wat goeds in zich!

“Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar te-
gen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de we-
reldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten 
in de hemelen …” (Efeziërs 6, 12). 

Dit citaat toont wel degelijk aan dat er 
geestelijke machten bestaan waartegen we 
moeten strijden.

Daartegenover bestaan er ook goede 
geesten: engelen en aartsengelen die we 
om hulp mogen vragen. Belangrijk is dus 
dat we de gave afsmeken om geesten te 
kunnen onderscheiden.

Maar bovennatuurlijke krachten zijn er zeker! 

St. Paulus zegt heel duidelijk:  
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“Vrienden, vertrouwt niet elke geest. Onderzoekt de geesten, of ze wel van 
God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse 
profeten. Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat 
Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God; maar iedere geest, die 
Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke ‘antichrist’. Men heeft 
u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al.” 

(1 Joh. 4,1-3)

In de brief aan de Galaten is er sprake van de ‘geest van zelfzucht’, die 
tegenover de Geest van God staat.

“De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losban-
digheid; afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen 
van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; drinkgelagen, or-
gieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: 
wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, ge-
duld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, 

ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen 
wet. Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het 

vlees gekruisigd met zijn hartstochten en be-
geerten.” 

(Galaten 5,19-23)

De vruchten van de slechte geest zijn: ‘ontucht, onreinheid, losbandig-
heid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, 
ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke 
meer’. Vergelijk dat eens met wat er momenteel via de media op ons 
afkomt... .

De vrucht van de Geest van God daarentegen is ‘liefde, vreugde, vre-
de, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, en 
zelfbeheersing’.
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Wat kunnen we hieruit leren? Eén van de uitwerkingen van de geest van 
zelfzucht is toverij. Tovenarij of bezwering kan je omschrijven als het ver-
mogen om macht te krijgen over geesten. Alles wat dus pretendeert na-
tuurlijke of bovennatuurlijke macht te hebben over geesten en bewust-
zijn is uit den boze. Dan zit je in het gebied van de zelfzucht. Zo lezen 
we bij Saul dat hij berispt werd toen hij bij een geestenzieneres kwam. (1 
Samuel, hoofdstuk 28)

In de Handelingen van de Apostelen is er sprake van ‘Simon de tovenaar’ 
die de Heilige Geest van de apostelen probeerde af te kopen. (Hande-
lingen 8,18-24) In magie is er, juist door die eigen ‘macht’ geen duidelijk 
onderscheid te maken tussen witte magie en zwarte magie, men werkt 
met allerlei soorten geestelijke invloeden door elkaar. Zo weet men in 
feite nooit wie men juist aan de lijn heeft.

Nu zal je misschien zeggen: “De apostelen kregen toch ook de macht 
over boze of onreine geesten zoals Jezus (Matteüs 10,1; Marcus 6,7), en 
ook anderen konden toch in Zijn naam duivels uitdrijven?” (Lucas 9,49-
50; Handelingen 19,13) Dat is inderdaad juist. Meer nog: Jezus geeft aan 
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de apostelen de H. Geest (Johannes 20,22-23), en in het Heilig Vormsel 
kan een bisschop inderdaad de Heilige Geest doorgeven! 

Het is voor onze protestantse medechristenen misschien een aanstoot 
dat wij Katholieken, ‘macht’ zouden hebben over de H. Geest, of in de eu-
charistie zelfs over het Heilig Lichaam van Jezus. Maar het grote verschil 
met magie is, dat hier de naam van Jezus wordt gebruikt! In de sacra-
menten en bij exorcisme handelt de Kerk in de naam van Jezus Christus, 
in zijn persoon. In de sacramenten stellen we ons onder Christus op, in 
magie stelt men zich bóven de te beheersen geest op. In de sacramenten 
stelt men zich ontvankelijk op voor de genade van God, in magie wil men 
de genade beheersen. In de sacramenten heeft de houding van de ont-
vanger een wezenlijke invloed op de uitwerking van de genade, in magie 
is die ontvankelijkheid van de ontvanger niet nodig, en blijft als enige 

element het rituele ‘ex opere operato’, de 
door het ritueel opgeroepen kracht. (‘Ex 
opere operato’ is een Latijnse uitdruk-
king die ‘uit het verrichte werk’ bete-

kent en, wat de sacramenten betreft, 
betekent dat ze hun werkzaamheid 

niet ontlenen aan de predikant 
of ontvanger, maar aan het 

sacrament dat onafhankelijk 
wordt beschouwd van de 
verdiensten van de minister 
of de ontvanger.)

De bedienaar van de sa-
cramenten wil echter geen 

macht over de ontvanger van 
de sacramenten. Integendeel, 

de ontvanger wordt meer en 
meer deelgenoot van Christus. 

Samengevat: overal waar men beheersing of macht wil over geesten of 
over menselijk bewustzijn, moeten de alarmbelletjes gaan rinkelen: daar 
is de geest van zelfzucht bezig!
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Wat is reiki?
Reiki behoort tot de alterna-
tieve geneeswijzen. De term 
reiki bestaat uit twee Ja-
panse karakters, met name: 
‘rei’ (‘geest’ of ‘ziel’) en ‘ki’ 
(‘energie’ of ‘levenskracht’). 
Bij reiki zijn op grond van 
de voorgaande onderschei-
dingen een aantal concrete 
fundamentele vragen te stellen. Reiki stelt zich voor als een geneeswij-
ze door handoplegging, waarbij genezende energieën zouden vrijkomen. 
Maar toch blijven er heel wat vraagtekens open staan.

• Ten eerste: men vraagt geld voor de initiatie. Als men werkelijk onbe-
perkte toegang heeft tot een vrij aan te boren energieveld, waarom 
moet daar dan zo duur voor betaald worden? En waarom dan zoveel 
arme mensen die niet kunnen betalen genezing onthouden? Is dit 
niet erg zelfzuchtig? 

• Ten tweede: men werkt met geheime symbolen. Die symbolen zou-
den een persoon ‘openen’ voor die genezende energieën. Waarom 
moeten die symbolen geheim blijven? En wat is hun oorsprong? 

• Ten derde: het is helemaal niet duidelijk welke energieën worden op-
geroepen. Zijn dit ‘neutrale’ of zelfs ‘positieve’ natuurlijke energieën? 
Of is het een soort van geest? Welke goden, zoals ook bij de initiatie 
en de mantra’s van de transcendente meditatie, worden hier opge-
roepen? Zouden aanvankelijk positieve tekenen van herstel niet de 
camouflage zijn van diepere geestelijke afhankelijkheid en beschadi-
ging? 

• Ten vierde: ik ken mensen die werkelijk energieën hebben gevoeld, 
maar ze op een gegeven moment niet meer onder controle kregen. 
Bijvoorbeeld: allerlei dingen in de kamer begonnen te bewegen. De 
magie loopt op een gegeven moment blijkbaar uit de hand. 

• Ten vijfde: het is niet duidelijk of dat wat doorgegeven wordt niet 
vergezeld is van negatieve (menselijke) energieën of invloeden van 
de behandelaar, en waar de behandelde persoon na verloop van tijd 
last van krijgt. 
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Een en ander lijkt me dus niet zo vóór Reiki te spreken.

Wil je echt een groter en wijder bewustzijn krijgen? Zoek contact met 
Jezus, mediteer met de H. Schrift, en ontvang (niet: pak!) zoveel mogelijk 
de sacramenten! Zoek geen macht over Hem, maar laat je leven steeds 
meer door Hem bepalen, zodat in jou werkelijkheid wordt wat St. Paulus 
zo mooi beschreef: ‘Ik leef niet meer, Christus leeft in Mij’ (Gal. 2,20). 
Moge de H. Geest die we voor Pinksteren afsmeken ons dat bewustzijn 
schenken!” 

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden,
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.

God, door Uw Heilige Geest
hebt Gij uw Licht geschonken

aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest

om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.

Door Christus onze Heer.
Amen.

(Bron: Omega-Magazine.nl, bewerking van artikel van Mgr. De Jong)


