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Halloween raakt steeds meer ingeburgerd in Nederland. 
Reclamefolders en winkels laten tal van materialen zien 

waarmee dit feest gevierd wordt: 
spinnen, vleermuizen, heksen, spoken  

en andere duistere attributen. 
Waar komt dit feest vandaan? 

En hoe wapen je kinderen vanuit Gods Woord hiertegen? 
 
 

Achtergrondinformatie 
Halloween heeft  heidense wortels. Het is voortgekomen uit het Keltische feest 
Samhain en uit het Roomse feest van Allerheiligen (All Hallows Eve). In beide 
gevallen gaat het om voorouderverering. De Kelten geloofden dat op deze dag de 
geesten van gestorvenen terug naar de aarde kwamen en probeerden een levend 
lichaam in bezit te nemen. Op allerlei manieren werd dan ook geprobeerd de geesten 
weg te houden. De duistere attributen van Halloween verwijzen daar nog steeds 
naar. 
 

Bijbel: houd afstand 
Deuteronomium 18 geeft duidelijk aan dat het nodig is ver bij Halloween vandaan te 
blijven: ‘Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur 
doet doorgaan, die met waarzeggerij omgaat, een guichelaar, of die op 
vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder, die met bezwering 
omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de 
doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de HEERE een gruwel. (…) Oprecht zult gij 
zijn met de HEERE uw God. Want deze volken (…) horen naar guichelaars en 
waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE uw God heeft u zulks niet toegelaten’. 
Waarom niet? ‘Opdat Ik in het midden der kinderen Israëls geheiligd worde; Ik ben de 
HEERE, Die u heilig’ (Leviticus 22:32). De Engelse vertaling zegt het zo: ‘I will be 
hallowed among the childeren of Israël: I am the Lord which hallow you’. 
 
 

Kinderen wapenen 
Hoe kun je kinderen leren om waakzaam te zijn? 

De Bijbel geeft drie opdrachten: 
 

1. Waken 
In Leviticus19:31 staat: ‘Gij zult u niet keren tot de waarzeggers en tot de 
duivelskunstenaars; zoekt ze niet, u met hen verontreinigende: Ik ben de HEERE, uw 
God.’ En Petrus zegt in 1 Petrus 5:8: ‘Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de 
duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden.’ 
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2. Werken 
Paulus zegt in Efeze 6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der 
duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’ En in 1 Johannes 
4:1 staat: ‘Beproeft de geesten of ze uit God zijn.’  
 

3. Bidden 
De Heere Jezus heeft Zelf gezegd: ‘Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.’ 
En in het Onze Vader heeft Hij Zijn Kerk leren bidden: ‘Leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.’ 
 
 

Opvoeding en onderwijs 
Hoe kunnen opvoeders -thuis en op school- aan deze drie dingen gestalte geven in 
de opvoeding? 
 

1. Houd afstand 
De eerste kennismaking met de geestenwereld is al levensgevaarlijk. Zodra iemand 
zich in de demonische wereld begeeft, klemt satan die persoon meer en meer in zijn 
greep. Spelletjes, proefjes, boeken en tijdschriften die een relatie hebben met het 
occulte zijn levensgevaarlijk. Speelse contacten worden duivelse contracten. Het 
is belangrijk dat ouders dit regelmatig benadrukken in het gezin en ook zelf een 
voorbeeld zijn in het op afstand houden van dergelijke zaken. Maar is het dan niet 
zielig als kinderen een bepaald computerspel niet mogen spelen of aan een feest 
niet mee kunnen doen in tegenstelling tot velen van hun leeftijdgenoten? Ook hierin 
mag de opdracht ‘Gij geheel anders’ tot uiting komen.  
 

2. Onderzoek Gods Woord in gezinsverband 
Gods Woord is een krachtig wapen om de misleiding en verleiding van de satan te 
kunnen weerstaan. Paulus zegt dat in Efeze 6 en de Heere Jezus heeft het laten zien 
bij de verzoeking in de woestijn. Daarom is het goed om de Bijbel niet alleen uit 
gewoonte te lezen, maar ook biddend te onderzoeken. Onderzoek op een 
zaterdagavond of zondagmiddag met de kinderen wat de Bijbel zegt over de satan 
en hoe op grond van Gods Woord de houding moet zijn ten aanzien van Halloween 
(of bepaalde computerspelletjes of gadgets uit de winkel).  
Ds. W. Visscher heeft eens gezegd: „Al die troep krijgt zoveel invloed omdat wij de 
genademiddelen ongebruikt laten. Maar de Heere heeft ons die middelen gegeven! 
We moeten veel meer de Bijbel gaan lezen, onze knieën buigen, naar de kerk gaan. 
De eerste christenen stonden ’s morgens om zes uur op en kwamen dan eerst 
samen om te bidden, om een stuk uit de Bijbel te lezen. Pas daarna gingen ze de 
barre buitenwereld in. Maar wij hebben het veel te druk. Laten we stoppen met alles 
en gaan doen wat met móeten doen. We moeten terug naar de Bijbel, naar het leven 
met de Bijbel.” 
 

3. Ga in gesprek 
Hieruit vloeit het belang van gesprekken voeren met kinderen voort. Kinderen 
groeien op in een wereld die snel verandert. Daardoor is het nodig dat ouders zich 
verdiepen in de leefwereld van hun kinderen, zodat ze hen vanuit Gods Woord 
kunnen begeleiden. Opvoeden vraagt om hele bewuste keuzes. Een duidelijke lijn 
van ouders, gegrond op Gods Woord geeft kinderen bagage en houvast in een tijd 
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waarin ze toch al zoveel onzekerheden tegenkomen. Leg uit wat Halloween is en 
waarom we daar niet aan mee kunnen doen. Halloween is een feest van de duivel, 
een feest van de werken van de duisternis. Wij hebben Hervormingsdag. Dat is een 
feest van de Bijbel, een feest van het licht, een feest van de Heere Jezus als het 
Licht van de wereld. Een gezinsmoment en kleurplaten om hierbij te gebruiken vind 
je op www.bijbelsopvoeden.nl .  
 

4. Bid 
Dergelijke concrete zaken uit de leefwereld van het kind mogen ook een plaats 
krijgen in het gezinsgebed. Satans macht is groot en lijkt toe te nemen. Maar Gods 
macht is het grootst. Christus heeft satans kop vermorzeld en de overwinning op het 
rijk van de duivel behaalt. In dat perspectief hoeven kinderen, jongeren en ouders 
niet bang te zijn, maar mogen ze hun toevlucht bij Hem zoeken. 
 
 

Citaten 
In het verleden is Halloween van diverse kanten ontmaskerd om er tegen 
gewapend te zijn. Een selectie. 
 
„Er zit geen mens achter deze griezelige uitvinding maar boze geesten van de duivel. Zij 
sporen de mensen aan om zich bezig te houden met geesten van overledenen, hekserij, 
waarzeggerij, toverij en alles wat de Levende God verboden heeft om te doen.” (Vereniging 
Bijbel&Onderwijs in hun folder over ‘Halloween, mij niet gezien’) 
 
„We kunnen geen compromissen sluiten en net doen alsof het maar een beetje griezelen is. 
Het is spelen met de aartsvijand van God. En spelen met jouw of uw eeuwig leven.” (Vijftien 
Urker predikanten waarschuwden in 2008 in een open brief in het Urkerland tegen 
Halloween) 
 
„Journalisten toonden zich oprecht verbaasd over het feit dat zo’n onschuldig ogend feest zo 
veel moeite oproept. Zij wilden weten wat daarachter stak. Zelf heb ik alle gelegenheid 
gekregen om aan te geven dat Halloween de grens tussen het rijk van de levenden en het 
dodenrijk vervaagt.” (Ds. A.C. Uitslag naar aanleiding van het feit dat de media het Urker 
protest oppakten) 
 
„Kennelijk is Halloween al zo diep ingeburgerd in de samenleving dat bijna niemand kan 
geloven dat er nog iemand is die er niet aan meedoet. Dat zegt ook iets over de mate van 
secularisatie in Nederland.” (Ds. P. van der Kraan naar aanleiding van mediareacties op het 
Urker protest) 
 
„In plaats van deel te nemen aan het heidendom, mee te doen met Halloween, onze 
kinderen te laten rondscharrelen in een dag des doods, kunnen we ons als gezin en 
gemeente beter richten op het vieren van de dag van de Reformatie. De Bijbel zegt: ‘Wordt 
van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede’ (Romeinen 
12:21). Er is een geestelijke wereldoorlog aan de gang. Laten we geestelijk strijden, ernstig 
bidden, biddend zingen en het Evangelie verspreiden. ‘Doet aan de gehele wapenrusting 
Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de 
strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de 
lucht’ (Efeze 6:11 en 12). (Dr. Peter Hammond op www.cai.org) 
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