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Inleiding 
 
Ik was een jaar of twintig en op zoek. Op zoek naar mezelf en naar ‘iets hogers’ wat er 
volgens mijn gevoel moest zijn. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik de wicca, een moderne 
variant van de hekserij uit de tijd van de Kelten en Germanen.  
Wicca is een natuurreligie, gericht op harmonie met jezelf, de wereld om je heen en de 
geestelijke wereld. In wicca vond ik mezelf, het doel van mijn leven en vooral: ik leerde de 
geestelijke wereld kennen die om ons heen is, een onzichtbare wereld vol kracht. Ik vond er 
mijn plek en wilde niets liever dan mijn hele leven trouw blijven aan de godin die door 
wiccans aanbeden wordt… 
 
Een aantal jaar leefde ik als heks, overtuigd van de kracht van wicca en enthousiast over het 
leven met de godin. Tot ik op een dag totaal onverwachts en ongewild nieuwe inzichten 
kreeg die mijn leven radicaal op zijn kop zetten. In dit boek wil ik je graag meenemen in mijn 
zoektocht, maar ook in de ontdekkingen die ik heb gedaan over het geheim van de godin. Af 
en toe vind je aan het eind van een hoofdstuk een blokje met vragen die je helpen ‘een duik 
in het diepe’ te nemen. Tenslotte is een boek pas écht interessant als je er zelf iets mee 
kunt, als het je leven verandert. Ik hoop dat je ervan geniet! 
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Hoofdstuk 1 

Op zoek 
 
Vrijdagmiddag! Op die dag mocht ik altijd iets eerder van mijn werk naar huis, om het 
weekend lekker vroeg te laten beginnen. Voor mij betekende het weekend niet ‘uitgaan en 
veel drinken’, maar een paar dagen van lekkere dingen eten en veel lezen. Dat begon op 
vrijdagmiddag, als ik naar de bibliotheek ging om nieuwe boeken te halen, en daarna een 
snelle ronde over de wekelijkse markt, voor een zak verse popcorn. Wat een rijk en vrij 
gevoel gaf het me om daarna op mijn bed te gaan liggen; popcorn bij de hand en een nieuw 
boek open voor me! De afgelopen maanden was die vrijdagmiddag bijna een symbool 
geworden van mijn nieuwe vrijheid, die ik had gekregen door eindelijk, na jaren, de verkering 
met mijn vriend te verbreken. Patrick en ik hadden zes jaar verkering gehad en in die tijd was 
het al heel vaak uit- en weer aangegaan tussen ons. Iets in mijn diepste binnenste vertelde 
me telkens weer dat wij gewoon niet de juiste combinatie vormden, maar zijn oprechte 
beloften en lieve toezeggingen om dingen anders te gaan doen, haalden me steeds weer 
over om onze relatie nog een nieuwe kans te geven.  
 
Maar nu, na zes jaar verkering, had ik er definitief een punt achter gezet. Het had Patrick 
veel pijn gedaan dat het, ondanks zijn pogingen, niet gelukt was mijn hart voor altijd te 
winnen, maar ik wist dat iedere volgende poging tussen ons weer op niets zou uitlopen.  
Toch was het ook voor mijzelf even wennen, een leven zonder Patrick. We waren bijna altijd 
samen geweest, zodat ik nu ineens iedere avond ‘vrij’ had. Wat had ik nu veel tijd voor 
mezelf en voor de dingen die mij interesseerden! Eindelijk had ik weer tijd voor mijn grote 
hobby: lezen. Ik verslond het ene na het andere boek uit de bibliotheek en kwam iedere 
week met een grote stapel nieuwe boeken thuis. Tijdens het avondeten, ’s avonds in bed, en 
’s morgens bij het ontbijt zat ik met mijn neus in de boeken. Ik las van alles, maar het liefst 
(auto)biografiën en psychologische verhalen. Ook verdiepte ik me in spirituele boeken, 
waarvan ik er in de bibliotheek vele kon vinden. Ik wist voor mezelf zeker dat er ‘iets meer’ 
moest zijn dan alleen de zichtbare dingen om ons heen. Er moest iets anders zijn, iets méér 
in de geestelijke wereld, maar wat? Het christendom waarmee ik was opgevoed, leek me 
niet relevant. Wat moest ik met een God die mij allerlei dingen voorschreef van wat ik wel en 
niet mocht doen, terwijl ik zelf verstand had? Het christendom leek me trouwens maar saai. 
In mijn middelbare schooltijd had ik met een paar meiden in de klas gezeten, die altijd in een 
rok liepen en een lange vlecht in hun haar droegen. Dat beeld trok mij bepaald niet aan! Ook 
herinnerde ik me nog pijnlijk duidelijk een situatie waarbij de dominee van mijn moeder (die 
christen was) haar openlijk voor schut zette in de kerk. Ze was huilend thuis gekomen en ik 
was woedend geweest. Nee, met zulke christenen wilde ik al helemaal niets te maken 
hebben! Maar wat was er dan wel aan ‘hogers’, als het niet de God van de bijbel was? Ik las 
boeken over antroposofie, astrologie en esoterie. Handlijnkunde, natuurgeneeskunde, de 
kracht van positief denken… alles had interessante en leerzame aspecten. Ik was op zoek, 
maar waar kon ik vinden wat ik zocht? Ik wist bovendien zelfs niet eens precies wat ik zocht! 
 
Op één van deze vrijdagmiddagen ging ik opnieuw langs de rijen met boeken in de 
bibliotheek. Mijn oog viel op de titel van een boek dat ik nog niet eerder had gezien: ‘Mijn 
leven als heks’. Dat klonk interessant! Op de één of andere manier moest ik helemaal niet 
denken aan de heksen uit sprookjesboeken en enge films, maar voelde ik direct een soort 
herkenning. Ik nam het boek mee naar huis, als enige boek dat ik die week leende uit de 
bieb. Dit kon het wel eens zijn!  
 
DUIK IN HET DIEPE 
Veel mensen hebben diep in hun binnenste het besef dat er een ‘hoger iets’ is. Sommige 
mensen negeren dat besef, en gaan niet verder op zoek.  
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Anderen gaan juist wel op zoek, om allerlei redenen.  

 Hoe is dat bij jou? Waarom ben jij op zoek? Wat hoop je te ontdekken tijdens je 
zoektocht?  

 Waar denk jij aan bij ‘het hogere’? Denk jij aan een persoonlijke macht, of meer aan 
een onpersoonlijke kracht? Is het positief, negatief of neutraal?  

 Welke rol spelen jouw opvoeding, vriendenkring en opleiding bij het vormen van jouw 
gedachten hierover?   
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Hoofdstuk 2 

Wat vooraf ging… 
 
Het boek ‘Mijn leven als heks’ gaf het startschot voor een grote verandering in mijn leven. 
Waarom sprak de titel van dat boek me zo aan? Ik weet het niet. Als kind was ik christelijk 
opgevoed. Ik ging naar een protestantse basisschool en iedere zondag ging ik naar de 
zondagsschool van een pinkstergemeente in de buurt. Toch gingen mijn ouders zelf niet 
naar de kerk. Achteraf weet ik nog steeds niet hoe ik bij die pinksterzondagsschool terecht 
ben gekomen. Mijn moeder vermoedt dat ik met mijn neef en nichtjes meeging; hun buurman 
was voorganger van deze kleine kerk.  
 
Ik vond het heerlijk op zondagsschool en leerde iedere week trouw mijn bijbeltekst uit het 
hoofd. Die kreeg je mee naar huis op een klein kartonnen kaartje met een stickertje erop. 
Ook kende ik alle liedjes en verhalen uit de bijbel. Ja, ik hield zelfs zoveel van God, dat ik 
non wilde worden! Toen ik ontdekte dat je daarvoor katholiek moest zijn – en dat waren wij 
thuis niet, op mijn vader na – besloot ik dat ik dan zendeling wilde worden om iedereen te 
vertellen over de Here Jezus.  
 
Toen we twaalf jaar waren, gingen we van zondagsschool af en moesten we in de 
volwassenendienst blijven. Dat leek me helemaal niks! Die dienst duurde ruim twee uur – in 
mijn ogen vreselijk lang! Omdat mijn ouders bang waren dat mijn zus, broer en ik in een gat 
zouden vallen, ging mijn moeder op zoek naar een eigen gemeente. Maar dan eentje waar 
de dienst niet zo lang duurde en die niet te ver weg was. Daarmee hoopte ze dat we met 
haar zouden blijven meegaan naar de kerk. En dat deden we dan ook, ook al moest mijn 
moeder ons wel opporren om op zondagochtend op tijd op te staan. Zelf ging ze nu ook voor 
het eerst in jaren wekelijks naar de kerk en ze genoot ervan. Voor ons als tieners was het 
een stuk minder interessant. De dominees waren altijd saai en oud, de liedjes gingen te 
langzaam en het orgeltje was al helemaal belachelijk. Dat we de diensten konden volhouden, 
was door poppetjes te tekenen op het weekblaadje dat we bij de deur kregen overhandigd. 
Heerlijk toch, om spottekeningen te maken van zo’n dominee op de kansel?! 
 
In die tijd leerde ik Patrick kennen. Hij was zeventien jaar, ik dertien. Prachtige blauwe ogen 
had ‘ie en een stoere brommer. Ik zag hem in de boekhandel waar ik een nieuwe 
schoolagenda wilde kopen en bleef gewoon een tijdje naar hem staren. Hij keek terug. 
Eenmaal buiten sprak hij me aan en nodigde me uit om mee naar de film te gaan. Ik 
vermoedde wel dat mijn ouders het niet goed zouden vinden als ik met een wildvreemde 
meeging naar de film, dus we kletsten gewoon wat en wisselden onze telefoonnummers en 
adressen uit. Ik had een vriendje! 
 
Patricks moeder was christen en ging iedere zondag naar de kerk. Zelf hoefde hij niet mee, 
zijn moeder had haar pogingen op gegeven en Patrick vrijgelaten in zijn keus om wel of niet 
mee te gaan. Niet dus. Toch dacht hij wel na over diepere dingen. Op een avond zaten we 
nog laat buiten, tegen de muur van een school aan, en staarden naar de sterren. ,,Denk jij 
dat er zoiets als Marsmannetjes bestaan?’’ vroeg hij. ,,Stel je voor dat we van bovenaf 
worden bekeken en bestudeerd door een ander soort van leven…’’ Vanuit mijn christelijke 
opvoeding leek het me onmogelijk dat God nog andere levende wezens zou hebben 
gemaakt, maar het was wel leuk om er gewoon wat over door te filosoferen.  
 
Hij had ook vragen over de bijbel. Bijvoorbeeld hoe het kon dat Kaïn, die zijn broer Abel had 
vermoord, naar een stad vluchtte, terwijl God alleen Adam en Eva had geschapen, en die 
slechts twee zonen hadden gekregen. Dat leek hem onlogisch. Ik wist er ook geen antwoord 
op, en kon alleen maar instemmen dat het inderdaad wel heel vreemd was. Voor mij was 
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geloof zó vanzelfsprekend, dat ik geen antwoorden had toen Patrick me er dieper op 
doorvroeg. Eigenlijk wist ik niet echt wat ik geloofde, en waarom. Nogal een wankele basis 
om vanuit te leven! Toch verdiepte ik me er niet in om zijn vragen te beantwoorden; ik 
accepteerde gewoon dat het vreemd en twijfelachtig was wat er in de bijbel stond.  
  
Vaak bleef ik op zaterdagavond bij Patrick slapen. Noch zijn moeder, noch de mijne, was 
daar erg blij mee, maar ze verboden het ons niet. In het begin ging ik nog wel eens met zijn 
moeder mee naar haar kerk, maar het werd steeds minder aantrekkelijk om ons warme bed 
te verlaten voor die koude kerk met harde stoelen. Uiteindelijk ging ik helemaal niet meer 
mee en alles wat ik nog wist van God vervaagde langzaamaan steeds meer.  
 
Hoewel we het vaak heel leuk hadden samen, veranderde ik wel door onze verkering. 
Patrick was onzeker over zichzelf, maar dat maskeerde hij door heel stellig en overtuigd te 
zijn naar mij toe. Dat maakte hem behoorlijk dominant en ik leek niet veel goed te doen. Zelf 
was ik net dertien, veertien jaar en nog volop op zoek naar wie ik eigenlijk was. Zijn sterke 
mening maakte me des te meer onzeker in die ontdekkingstocht. Ik durfde steeds minder te 
zeggen wat ik eigenlijk écht wilde, voelde of dacht en werd heel passief. Hij vond dat ik te dik 
was en op dieet moest. Ook vond hij mijn vriendinnen maar rare meiden, waardoor ik hen 
steeds minder opzocht. Mijn hobby’s, zoals scouting en schrijven, werden ook afgekraakt en 
voor lezen had ik al helemaal weinig tijd omdat Patrick iedere avond langskwam. Ik wilde wat 
ruimte voor mezelf! Ondanks de afspraak die we maakten elkaar wat minder te zien, bleef hij 
vaak langskomen. Ik wist niet hoe ik voor mezelf moest opkomen, dus uiteindelijk besloot ik 
te liegen om ruimte voor mezelf te creëren. Ik vertelde hem dat ik op aerobics was gegaan, 
dus dat hij op die ene avond in de week niet kon langskomen.  
Door zijn enorme nadruk op mijn gewicht durfde ik bijna niets te eten als hij er bij was. Op 
iedere hap kon hij tenslotte kritiek hebben! Maar zodra ik thuis was, dook ik in de kast en at 
alles wat los en vast zat. Iedere ochtend stapte ik vol spanning de weegschaal op. Ik volgde 
het brooddieet, het puntendieet, ging naar een afslankclub, slikte afslankpillen, dronk 
afslankthee, kortom: ik probeerde krampachtig wat gewicht kwijt te raken… of in elk geval 
niets aan te komen. Het grootste deel van de dag liep ik met een knorrende maag rond.  
 
Op een dag, midden in mijn examentijd, kwam mijn vader vroeg thuis uit werk. Onmiddellijk 
wist ik wat er mis was: mijn ouders gingen scheiden. Al lange tijd ‘wist’ ik dat er nauwelijks 
warme liefde tussen hen was, al hadden ze nooit ruzie. Tot twee dagen daarvoor. Het was 
een heel korte ruzie en het ging over iets heel stompzinnigs: het buiten zetten van de 
vuilnisbak. Maar in dat korte moment van ruzie hoorde ik de naam van Gert vallen. Gert was 
de baas van mijn moeder en hij was al een paar keer bij ons thuis geweest. De jaren waarin 
mijn vader en moeder langs elkaar heen hadden geleefd, eisten nu hun tol. Mijn moeder was 
verliefd geworden op haar baas. Gek genoeg was ik in eerste instantie best blij om de 
scheiding van mijn ouders. Als mijn moeder gelukkig zou worden en eindelijk weer liefde zou 
krijgen, dan leek mij dat alleen maar goed! En de God waarin mijn moeder geloofde, was 
toch een God van liefde? Nou, dan zou Hij er vast ook wel achter kunnen staan. Zo praatte ik 
tegen mijn moeder. Toch bleef ik uit medelijden bij mijn vader wonen. Hij praatte vaak 
urenlang over zijn verdriet en pijn en boosheid. Ook bij mijn moeder leek het niet goed te 
gaan. Gert was in werkelijkheid niet zo aardig als hij had geleken en er ontstonden grote 
spanningen. Van tijd tot tijd, als Gert één van zijn buien had, ontmoetten we mijn moeder 
stiekem, in de koffiecorner van de Hema. Het was een rare tijd waarin alles op zijn kop 
stond, voor iedereen.  
 
Ik was blij dat ik na een aantal maanden eigen woonruimte kreeg aangeboden door de 
gemeente waar ik woonde. Nu kon ik lekker mijn eigen leven opbouwen, zonder de 
voortdurend aanwezige problemen van mijn ouders. Nu kon ik eindelijk toekomen aan 
mezelf. Het was geen groot appartement, maar wel karakteristiek. Het was ondergebracht in 
een voormalig zusterhuis, dat gebouwd was in een hoefijzervorm, zodat er in het midden een 
kleine, gezamenlijke tuin was voor de bewoners. Ik genoot ervan de verf uit te kiezen en na 



Het geheim van de godin © - Marloes van der Welle – info@optimataal.nl Pagina 8 
 

te denken over de inrichting. Van allerlei kanten kreeg ik meubilair aangeboden en allerlei 
mensen hielpen mee met schilderen. Ook de vader van Patrick. Ik voelde me nooit zo prettig 
als wij samen in één ruimte waren. Hij had een aantal keer geprobeerd me te zoenen en aan 
mijn borsten te voelen. Patrick had dat nogal gemakkelijk opzij geschoven, maar ik voelde 
me niet veilig meer. Was ik dan zo weinig waard voor Patrick, dat hij er zo mee omging? Ik 
ging steeds meer aarzelen over onze relatie. Patrick vertelde enthousiast dat we nu zouden 
kunnen gaan samenwonen – en ik moest er niet aan denken dat het zover zou komen. Maar, 
dacht ik, als ik al niet met hem wil samenwonen, waarom zou ik dan wel met hem willen 
trouwen en de rest van mijn leven met hem doorbrengen? We pasten gewoon niet bij elkaar. 
Ook hadden we elkaar te jong leren kennen, waardoor ik niet genoeg tijd had gehad mezelf 
te leren kennen. Bovendien was hij wat seks betrof veel verder en rijper dan ik, waardoor ik 
toegaf aan heel veel dingen die ik liever niet wilde.  
Dus nee, ik wilde niet met hem samenwonen, pertinent niet! Die gedachte was zo sterk dat ik 
het opnieuw uitmaakte tussen ons. Definitief. Er brak een nieuwe tijd aan!  
 
DUIK IN HET DIEPE 
Voordat ik wicca werd, had ik veel vragen over mezelf. Wie was ik? Wat wilde ik? Wat was 
het doel van mijn leven?  

 Beantwoord deze vragen eens voor jezelf!  

 Over welke dingen in jouw leven ben jij momenteel ontevreden?  
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Hoofdstuk 3 

Dit wil ik!! 
 
Ik las het boek ‘Mijn leven als heks’ in één ruk uit. Dit was wat ik gezocht had! Het verhaal 
ging over een vrouw die via via in contact kwam met iemand die heks was en zich ook zelf 
ging verdiepen in de wicca, zoals de moderne hekserij wordt genoemd. De vrouw was 
zelfbewust en in rust en harmonie met zichzelf, met de wereld om zich heen, en met het 
universum waar we als mensen deel van uit maken. Bovendien kon ze door middel van 
magie mensen helpen met een bepaalde nood, bijvoorbeeld als ze ziek waren, of een baan 
zochten. Alles wat ik las, klonk logisch en ‘klikte’, zelfs al waren sommige dingen nieuw en 
zelfs vreemd voor me. Ik verlangde er naar ook zo te leven. Te weten wat mijn plek was, en 
anderen te kunnen helpen. Ik wilde weer terug naar het ritme van de natuur, de seizoenen. 
In het boek werden bepaalde vragen al direct beantwoord. Net als ik, had ook de vrouw uit 
het boek een christelijke opvoeding gehad en van daar uit een bepaald beeld van God 
ontwikkeld. Maar, zei ze in het boek, overal in de natuur zie je dat er vrouwelijk en mannelijk 
nodig is voor vruchtbaarheid, om iets te kunnen doen ontstaan. Dat maakt het onlogisch dat 
er alleen een mannelijke God zou zijn zoals in het christendom! Er moest wel zoiets als een 
vrouwelijke God, een godin zijn.  
 
Ook beschreef ze haar speurtocht naar de geschiedenis van de hekserij; die van de 
gruwelijke middeleeuwen, maar ook van ver daarvoor, toen heksen nog niet werden gezien 
als door de duivel bezeten. Toen waren het mannen en vrouwen die dicht bij de natuur 
leefden en de geheimen kenden van de krachten daarin. Omdat ze veel betrokken waren bij 
ziekte, geboorte en sterven, ontstond er langzamerhand een waas van geheimzinnigheid 
rond deze heksen, en vanuit deze angst (plus de machtswellust van de Kerk) groeide het 
bijgeloof dat veel onschuldige mannen en vrouwen het leven zou kosten.  
 
Ik moest er meer van weten! De bibliotheek waar ik lid van was, was op zaterdag altijd 
gesloten, maar een filiaal in het aangrenzende dorp was wél open. Gewapend met pen en 
papier reed ik er op mijn fiets naar toe, met een nieuwe vastberadenheid en doelgerichtheid. 
Hekserij… hoewel het woord nog een beetje vreemd klonk, voelde ik me er tegelijkertijd al 
heel vertrouwd mee. De bibliotheek kon me niet helpen aan meer boeken, maar er was wel 
een uitgebreide knipseldocumentatie. Daarin vond ik twee adressen die me verder op weg 
hielpen. Eén adres was dat van een wiccacentrum niet ver van waar ik woonde, dat open 
avonden hield voor belangstellenden; het andere adres gaf informatiebrochures uit en een 
soort ‘contactblad voor heksen’ in Nederland. Ik besloot beide aan te schrijven. De volgende 
dagen hield ik vol verwachting mijn brievenbus in de gaten. Zodra ik uit mijn werk thuis 
kwam, opende ik de brievenbus in de hoop post aan te treffen van die twee organisaties. En 
de post kwam. Het eerste bericht viel tegen; het bleek dat het wicca-centrum onlangs was 
gestopt met het houden van de open avonden. Een paar dagen later lag er echter een dikke 
envelop in mijn bus. Dit was de post waar ik zo naar had uitgezien! De twee brochures die 
me waren toegestuurd, waren als schatten voor me. De boekjes behandelden de 
grondgedachten en de achtergrond van wicca. Ik had het gevoel dat ik op het punt stond een 
heel nieuwe fase van mijn leven in te gaan, en voelde me trots en blij van binnen. Die avond 
zat ik met pen en papier aan tafel en opende ik de brochures, klaar om te gaan bestuderen 
waar mijn hart zo naar had gehunkerd. Nu kon ik beginnen! 

 

DUIK IN HET DIEPE 

 Hoe ben jij in contact gekomen met wicca? 

 Waarom wil je er meer over weten? 

 Wat spreekt jou aan?  
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 Zelf hoopte ik door wicca mijn plek in deze wereld te ontdekken en identiteit, en ook 
de geestelijke wereld te leren kennen. Ook wilde ik mensen helpen via magie. Welke 
dingen zou jij willen bereiken met wicca? 
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Hoofdstuk 4 

Wat is wicca? 
 
Veel mensen denken bij ‘heksen’ aan een lelijk, oud vrouwtje met een puntneus en een 
krakende stem, een pukkel op haar kin waaruit een paar dikke haren groeien, en die 
zwaaiend met haar toverstokje door de lucht vliegt op haar bezem. Zulke heksen komen voor 
in sprookjes en stripverhalen. Maar hekserij, wicca heeft een heel andere inhoud. Wicca is 
een oude religie, die zelfs teruggaat tot de tijd van de Kelten en Germanen, maar 
tegenwoordig is het de benaming voor de modérne hekserij. Die ‘moderne hekserij’ is in 
opkomst gekomen sinds in Engeland in juni 1951 de Witchcraft Act (uit 1735) werd 
opgeheven, de wet die het toeliet heksen te vervolgen en terecht te stellen. Deze wet werd 
vervangen door een verbod op frauderende mediums, en heksen werden niet langer 
vervolgd. Vanaf dat moment kwamen allerlei mensen er openlijk voor uit dat ze heks waren. 
Een aantal van hen, waaronder Alex Sanders en Gerald Gardner, schreef boeken met hun 
ideeën over wicca, gebaseerd op de zogenoemde ‘oude religie’.  
 
Wicca is een natuurreligie, wat wil zeggen dat het gebaseerd is op het ritme van de natuur, 
de seizoenen, en op de natuurkrachten die daarin actief zijn. In Wicca zie je veel invloeden 
van de Kelten met hun druïden (die vieren bijvoorbeeld ook acht maanfeesten), van de oude 
Egyptenaren met hun verheerlijking van de godin Isis en de oude Grieken met hun cyclus 
van leven en dood verwoord in het verhaal van Demeter en Persefone. Toch is wicca een op 
zichzelf staande religie, die nergens mee te vergelijken valt. Het is een mysteriereligie, 
waarin je moet ingewijd zijn om de diepste geheimen te kennen. In tegenstelling tot veel 
wereldgodsdiensten, is er geen centrale machtsfiguur zoals de paus, die bepaalt wat en hoe 
mensen moeten geloven. Ook zijn er geen ‘heilige boeken’, zoals een bijbel of koran, waarin 
precies staat wat je moet geloven.  
Omdat je de geheimen van wicca pas kunt ontdekken als je bent ingewijd, is het lastig om 
van te voren precies te weten wat je gaat tegenkomen. Je kunt veel lezen over wicca en 
talloze websites bezoeken, maar écht weten waar wicca om gaat, dat gaat veel dieper dan 
alleen een theorie. Veel dingen ontdek je in de praktijk of leer je pas als je wordt ingewijd in 
een coven. Dat maakt wicca mysterieus en aantrekkelijk, maar er zit wel een risico aan: je 
weet niet ten volle waar je voor kiest, omdat dingen vooraf verborgen voor je blijven.  
 

Gardnerians en Alexandrians 

Wicca is een individuele geloofszaak, maar er zijn wel verschillende stromingen te 
herkennen. De vier belangrijkste stromingen zijn: Gardnerians, Alexandrians, Hereditaire 
heksen (erfheksen) en Traditionelen. Traditionele wicca’s, de zogenaamde erfheksen, 
hebben hun kennis meegekregen van hun voorouders. Ze willen anderen helpen en doen 
dat met natuurmagie. Er zijn geen inwijdingsgraden en kennen geen hiërarchie. Dat is 
anders dan in de wicca van nu: daarin wordt veel ceremoniële magie toegepast en is er 
bijvoorbeeld wel een hogepriester(es) die de leiding neemt, of graden die bepalen wat je wel 
of niet mag doen. Hereditaire heksen (erfheksen) volgen tradities uit bepaalde families en die 
door de bloedlijn worden doorgegeven. Tot slot zijn er solitaire heksen, die alleen werken en 
eclectische heksen die "van alles" doen maar geen bepaalde traditie volgen.  
 
De grootste stromingen zijn de Alexandrians en de Gardnerians. Beide stromingen zijn 
genoemd naar hun ‘oprichter’, Alex Sanders en Gerald Gardner. Hoewel er overeenkomsten 
zijn, hebben Gardnerians een wat meer gevoelsmatiger insteek (‘Het maakt niet uit hoé het 
werkt, als het maar werkt’) en zijn de Alexandrians bij hun rituelen veel ‘analytischer’ bezig: 
ze berekenen maan- en planeeturen, kiezen zorgvuldig kleuren, symbolen, stenen, planten 
e.d. volgens uitgebreide schema’s.  
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Gerald Gardner schreef o.a. de boeken ‘Witchcraft Today’ (1954) en ‘The meaning of 
witchcraft’(1959) en daarin is hij de eerste die het woord ‘wicca’ gebruikt.  Het woord 
betekent volgens hem ‘kunde’ of ‘wijsheid’ en ‘witchcraft’ kan dan worden uitgelegd als 
‘kunde van de wijzen’.  In één van zijn boeken schrijft hij dat hij in 1939 is ingewijd bij 
Dorothy Clutterbuck, een erfheks. Later komt Gardner in contact met Doreen Valiente. Zij 
wordt hogepriesteres van zijn coven, en herschrijft veel van de rituelen. Gardner beweerde 
dat hij zijn ‘Boek der Schaduwen’ had overgeschreven van een eeuwenoud boek dat hij op 
zijn beurt van Dorothy Clutterbuck had mogen overnemen. Maar achteraf las ik dat hij veel 
van zijn rituelen tegen betaling heeft laten schrijven door Aleister Crowley. Deze Crowley 
noemde zichzelf een meestermagiër, maar was gewoon een meesteroplichter, die meerdere 
keren terecht stond voor fraude. Zijn rituelen omvatten geselingen en andere 
sadomasochistische technieken, om een trance op te wekken. Doreen Valiente ontdeed veel 
rituelen van Gardner van Crowleys invloed, en schreef zelf nieuwe, belangrijke stukken. De 
meeste wiccarituelen zijn dus helemaal niet zo oud en origineel als dat Gardner beweerde!  
 
Alex Sanders zou zijn ingewijd door zijn oma, toen hij haar naakt betrapte tijdens een ritueel. 
Ze wilde zorgen dat hij zijn mond zou houden, en daarom wijdde ze hem in, door een 
cirkelvormige inkeping in zijn balzak te snijden. Of dit verhaal klopt, daar wordt nogal aan 
getwijfeld, zowel door de mensen die Alex’ traditie voortzetten (Alexandrians) als door de 
heksen van andere tradities, en zelfs door zijn weduwe Maxine. Via een heks uit de kring van 
Gardner kreeg hij een Boek der Schaduwen in handen, en dat beschouwde hij als het werk 
van zijn oma. Later verkocht hij het verhaal dat hij seksuele riten had uitgevoerd met 
Alexander Crowley, maar niemand weet of dit verhaal klopt. Wel is duidelijk dat Alex Sanders 
biseksueel was. Later werd hij hogepriester in een Londense coven en riep zichzelf uit tot 
koning der heksen. Hij hield er bovendien erg van om in de schijnwerpers te staan. En als 
dat niet vanzelf gebeurde, dan hielp hij graag een handje. Zo verklapte hij een keer aan 
journalisten waar zijn coven een jaarfeest zou vieren. De journalisten wisten dat niet-
ingewijden daar niet bij mochten zijn, maar dit was een unieke kans. Die nacht lagen er dus 
allemaal fotografen in de bosjes rond die plek…. Toen Alex het later aan zijn heksenkring 
vertelde, waren die er niet blij mee… 
 
Al deze dingen over Sanders en Gardner ontdekte ik pas later, hoewel heel veel heksen 
deze feiten wel weten. Er wordt niet mee te koop gelopen, of er wordt gemakkelijk overheen 
gestapt alsof het niet echt belangrijk zou zijn. Maar toch… Als ik vooraf deze dingen had 
geweten over de ‘grondleggers’ van de moderne wicca, zou ik dan net zo vol vertrouwen aan 
wicca zijn begonnen? Of zou ik me op zijn minst hebben afgevraagd wat ik voor goeds kon 
verwachten van de leer van deze bizarre mannen? Maar ook ik, toen ik eenmaal met wicca 
bezig was, wuifde het snel weg als onbelangrijk. Raar is dat; willen we de waarheid eigenlijk 
wel echt kennen? 
 

De godin en de geestelijke wereld 

Wicca’s respecteren de geestelijke krachten in de kosmos en eren deze in de vorm van de 
godin en de god. Vooral de godin staat centraal. Zij wordt belichaamd in de aarde en de 
maan, de god in de vruchten die de aarde voortbrengt. De godin wordt aanbeden onder 
verschillende namen, zoals Demeter of Aradia. Bovendien heeft ze drie vormen waarin ze 
wordt aangeroepen: als jonge maagd, als moeder, en als oude, wijze vrouw. Afhankelijk van 
het doel van je ritueel of feest, benader je de godin in één van haar drie 
verschijningsvormen. Naast de godin is er de god van de jacht en van vruchtbaarheid, o.a. 
de gehoornde god genoemd.  
 
Eigenlijk zijn de godin en de god vertegenwoordigers van de totale onzichtbare 
krachtenwereld, waarin vele geesten leven en alles een ziel heeft. Wicca’s houden rekening 
met allerlei natuurgeesten: watergeesten, aardgeesten, vuurgeesten enzovoort. Als wicca 
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was ik ervan overtuigd dat het daarbij om neutrale machten ging. Ik geloofde niet dat er 
geesten bestaan die ‘alleen maar’ kwaad of slecht zijn, als een soort duivel. Nee, afhankelijk 
van de manier waarop ik hun kracht zou gebruiken, hield ik me bezig met iets goeds (witte 
magie), of iets kwaads (zwarte magie). In wicca wordt vooral witte magie bedreven, want de 
centrale wet is ‘Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt’. Bovendien is er de ‘Wet van drie’, 
die luidt als volgt: " Houdt de wet van drie in ere, driemaal zullen je daden wederkeren. Leer 
de wet en leer het goed, dat wat je zaait, je ook oogsten moet." 
Anders gezegd: alles wat je doet (daden, spreuken, rituelen e.d) heeft gevolgen, voor jezelf 
en ook voor anderen, en volgens de Wet van drie komt alles wat je doet drievoudig naar je 
terug in dit leven (dus niet pas in een eventuele hemel). Je zou dus wel gek zijn om iemand 
‘zomaar’ te vervloeken!  
 
De geestelijke wereld moet met zorg en respect worden benaderd. Heksen zullen daarom 
nooit aanraden ‘voor de lol’ een keer te gaan glaasje draaien. Nee! De geestelijke wereld is 
van een totaal andere, en sterkere, dimensie dan de onze, maar hoewel we ermee in contact 
kunnen treden, willen de geesten ook gewoon met rust worden gelaten. Er zijn allerlei 
verhalen van mensen die hier niet zorgvuldig genoeg mee omgingen, en die zich na een 
magisch ritueel bijvoorbeeld niet goed hadden geaard (door o.a. visualisatie weer contact 
maken met de aarde en het contact verbreken met de geestelijke wereld). Zij zagen nog 
dagenlang mensen met paardenkoppen rondlopen, in plaats van gewone mensen!  
 
Eén ding wat in de wicca steeds wordt geroepen, is dat het géén satanisme is. Wicca’s 
geloven niet in satan, een geest van pure slechtheid en verdorvenheid die je de schuld kunt 
geven van alles wat er mis is in de wereld, dus laat staan dat ze die geest zouden 
aanhangen. Nee, als wicca draag je zelf verantwoordelijkheid voor goed of kwaad! 
Bovendien is satanisme rechtstreeks in tegenspraak met de basisgedachte van wicca: 
‘Liefde is de wet’. Satanisme is voor veel wicca’s eerder een kinderachtige tegenreactie op 
het christendom, dan een religie die serieus genomen moet worden. Satanisten geloven in 
heel andere dingen dan wicca’s. In dat opzicht is wicca niet op één lijn te plaatsen met 
satanisme. Overigens bestaan er binnen het satanisme wel degelijk heksen, maar dat is een 
soort ‘graad van inwijding’, een taak; heksen in satanisme mogen bijvoorbeeld mensoffers 
brengen. Doordat zowel voor wicca als voor satanisme echter dezelfde term ‘heks’ wordt 
gebruikt, ontstaat er vaak verwarring, maar het gaat om verschillende dingen! .  
 

Harmonie 

Als religie heeft Wicca als doel de mens (de individu) en mensen in het algemeen in 
harmonie te brengen met zichzelf, met de krachten van de kosmos en met de natuur. Dit 
sprak ook mij erg aan. Harmonie met mezelf? Ik was van binnen één grote wirwar van 
herinneringen, onzekerheden, dromen en talenten. Maar wie was ik écht? Ik leerde mezelf 
beter kennen door bijvoorbeeld mijn karaktertrekken onder te verdelen in ‘water-
eigenschappen’, ‘vuur’, ‘geest’ of  ‘aarde’. Was ik in balans? Op welke punten kon ik mijzelf 
verbeteren? Waar lagen mijn voornaamste eigenschappen? In wicca was ik niet alleen op 
zoek naar meer kennis over anderen, maar ook over mezelf en de onzichtbare wereld. Ik 
genoot er van om over deze dingen na te denken en meer inzicht te krijgen in mezelf. Als je 
eenmaal iets hebt ontdekt – ook over jezelf -, dan zal je leven namelijk nooit meer hetzelfde 
zijn. Je kunt niet langer doen alsof iets niet zo is. Dat maakt kennis dan ook tegelijkertijd zo 
spannend, maar ook zo gevaarlijk. Alles kan er door veranderen!  
 
Om in harmonie met jezelf te komen, gaat het er niet alleen om te ontdekken wie je bent. Je 
moet ook je plek innemen in het grotere geheel waar je als mens onderdeel van uitmaakt. De 
natuur, de wereld, de mensen om je heen. Als jij daarin je plek niet inneemt, zul je nooit 
harmonie vinden. Goede contacten met mensen om je heen zijn belangrijk, maar ook het 
contact met de natuur. Daarom vieren heksen allerlei (volle)maansfeesten, om zichzelf af te 
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stemmen op het ritme van de aarde. De stand van de maand oefent invloed uit op je 
dagelijkse leven. Bij volle maan zijn verjaardagen veel gezelliger en rumoeriger dan bij 
nieuwe maan, net zoals dat de zee bij vloed met volle maan veel woeliger is dan bij nieuwe 
maan.  
Ook is de maan een symbool van de godin: 

 De wassende maand symboliseert de godin als jonge maagd, die niet aan een man 
gebonden is. Daarom wordt ze vaak aangeroepen als Diana als Artemis uit de 
Griekse mythologie, die ook ongebonden, strijdbare vrouwen waren. 

 De volle maan staat voor de godin als moeder, zoals Isis of Demeter. 

 De afnemende maan verwijst naar de godin als oude wijze vrouw.  
 
Ook de seizoenen zijn belangrijk om in balans te blijven. Herfst, vanouds de tijd van oogsten, 
is een periode om je te bezinnen op wat je het afgelopen jaar hebt gedaan en op de ‘oogst’ 
die je daarvan kunt plukken. Lente is daarentegen de tijd om nieuwe dingen te gaan 
ondernemen. Zoals overal nieuw leven uit de grond komt, zo komt er ook in je eigen 
dagelijkse leven allerlei nieuws op. Veel heksen versieren hun huis ieder seizoen met 
producten uit de natuur, om zo dichter en bewuster met de natuur te leven. Kastanjes en 
herfstbladeren in de herfst, krokusjes in de lente, enzovoort.  
 
In augustus en september vierden we feesten om te herdenken dat de god zichzelf offerde, 
om de godin te kunnen bevruchten en daarmee nieuw leven te kunnen voortbrengen in het 
voorjaar. Dat gebeurde in februari, als de jonge god opnieuw werd geboren uit de godin. 
Toen ik hierover voor het eerst las, moest ik denken aan het kerstfeest, dat wij thuis altijd 
hadden gevierd en waarover ik op zondagsschool ieder jaar opnieuw het verhaal hoorde: 
Gods zoon die werd geboren op aarde en die zichzelf offerde om nieuw, eeuwig leven te 
brengen. Hoe kon dat nu? Waar kwam dat verhaal vandaan: uit oude wicca-overleveringen, 
of uit het christendom? Toen ontdekte ik dat de christelijke kerk heel veel oude ‘heidense’ 
gebruiken had aangegrepen om mensen te bekeren. Het kerstfeest was daar één voorbeeld 
van. Dit feest werd al eeuwenlang door mensen gevierd, maar de Kerk besloot om de 
oorspronkelijke geboortedatum van Jezus Christus in het voorjaar te verschuiven naar een 
midwinterse datum, en bekeerde zo de mensen tot het christendom! Maar ook de plaats 
waarop kerken en kathedralen waren neergezet, bleken te zijn gekozen omdat het vanouds 
ontmoetingsplaatsen waren voor de heidense natuurgodsdiensten. Door deze ontdekkingen 
nam ik nog een stapje meer afstand van het christendom waar ik uit kwam.  

Feesten 

Wicca’s vieren acht jaarfeesten, ook wel sabbats genoemd, gebaseerd op de seizoenen en 
twaalf (of dertien) vollemaansfeesten, de zogenaamde esbats. Daarmee is het jaar rond, en 
dit geheel wordt het ‘jaarwiel’ genoemd. De jaarfeesten zijn in de eerste plaats feesten om de 
godin te eren en je dank en respect te tonen. De esbats zijn meer ‘werkfeesten’, waarop veel 
magisch werk wordt gedaan. De sabbats zijn als volgt:  

 Het heksennieuwjaar begint op 31 oktober met Samhaim (‘sauwèn’), wat gelijk valt 
met halloween. Volgens wicca’s is op deze dag de grens tussen de wereld van de 

levenden en de doden het dunst, en daarom is deze dag bij uitstek geschikt om 

in contact te komen met overledenen. Veel heksen geloven in reïncarnatie. Na de 
dood sterft wel je lichaam, maar niet je ziel. Zolang je nog lessen te leren hebt, keer 
je terug naar deze wereld – in een ander lichaam, of als bijv. een dier. Maar als je alle 
lessen geleerd hebt, wat dan? Daar bestaan over het algemeen twee ideeën over. De 
ene is dat je geest verder gaat leven op een ander bestaansniveau, vaak een astrale 
levensvorm. Het andere idee is dat je naar het Zomerland gaat, een land vol vreugde, 
vrede, rust, waar geesten met elkaar samenleven, feesten en een soort non-stop 
feest beleven met elkaar.  
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 Op 21 december vieren wicca’s Yule (‘joel’), de winterzonnewende. Het is een feest 
voor de godin, die in de aarde het nieuwe leven in zich draagt, een belofte van 
vruchtbaarheid dus voor het komende jaar.  

 Op 1 februari  is het Imbolc, een bevruchtingsfeest. Het is een Gaelic woord voor ‘in 
de buik’. De godin heeft als jonge maagd de oude god verleid en is door hem 
bevrucht. Uit deze zwangerschap zal uiteindelijk met Beltain de jonge god worden 
geboren. Het is nog niet zover, maar er zijn al wel tekenen van dat nieuwe leven te 
zien: sneeuwklokjes, krokussen enzovoort. Veel heksen vereren op deze dag Brigid, 
een Iers-Keltische vruchtbaarheidsgodin.  

 Het volgende jaarfeest is Ostara, op 21 maart. Het is een lentefeest, ter ere van de 
vruchtbaarheidsgodin Ostara. Het is opnieuw een vruchtbaarheidsfeest, waarbij 
eieren en hazen belangrijke symbolen zijn. De naam Ostara komt ook terug in het 
Engelse woord Easter en het Duitse woord Ostern, benamingen voor het christelijke 
Paasfeest. Daarom werden er dus met Pasen zoveel paaseitjes gegeten, dacht ik. De 
christenen hadden dit oorspronkelijke feest ‘ingepikt’, en er een christelijk tintje aan 
gegeven!   

 1 mei, Beltain (‘Belteen’), het feest voor de zonnegod Bel, en de geboorte van de 
jonge god van het leven (zie Imbolc), een feest rond het begin van de zomer. Overal 
worden grote vuren aangestoken om de terugkeer van het leven te vieren.  

 Op 21 juni vindt het midzomerfeest Litha plaats. De zon staat nu op haar hoogste 
punt en de natuur staat in volle bloei en wordt rijp. Het is een magische tijd, want de 
hele natuur staat wijd open voor het leven.  

 Lughnasadh (‘loenesse’) op 1 augustus is een oogstfeest. Aan de ene kant is dat een 
blij feest; de oogst van het afgelopen jaar wordt binnengehaald. Die oogst helpt je de 
koude, doodse wintermaanden door te komen en kun je bovendien gebruiken als 
nieuw zaaigoed (ook figuurlijk). Maar het is ook treurig, want het levende graan moet 
worden gekapt en gedood; je dood dus eigenlijk de kracht van de natuur. Met 
Lughnasadh wordt daarom ook gevierd en gerouwd dat de oude god zichzelf offert. 
Hij moet sterven zodat de godin weer vruchtbaar kan worden. Eigenlijk keert hij weer 
terug naar de godin, uit wie hij is voortgekomen.  

 Met Mabon, op 21 september, herdenken wicca’s de reis die de geest van de 
geofferde god maakt naar ‘de andere kant’, en nemen ze afscheid van zijn 
rondwarende geest. Zijn reis wordt zichtbaar in de verder afstervende natuur. Tijd om 
de laatste oogst binnen te halen!  

 
Meer en meer vulde ik mijn leven in als heks en dat voelde lekker. Er kwam meer rust. Ik 
ging wat vaker de duinen in om te wandelen en merkte hoe ik daarvan tot rust kwam. Ook 
probeerde ik dingen te herkennen in de natuur, aan te voelen ‘wat er gebeurde’. Natuurlijk 
ging ik me ook verdiepen in de werking van planten en kruiden. Tegenwoordig gebruiken we 
allemaal chemische geneesmiddelen, terwijl de natuur zelf zoveel te bieden heeft!  
Vanuit de rust die ik vond, ging ik ook beter zien welke verantwoordelijkheid ik had voor de 
wereld om mij heen. Onze overconsumptie heeft grote gevolgen voor het milieu… maar ook 
voor bijvoorbeeld de mensen in Derde Wereldlanden. Er ís immers genoeg, maar door onze 
manier van leven houden wij te veel voor onszelf, waardoor er voor anderen te weinig 
overblijft! Korte tijd probeerde ik vegetarisch en macrobiotisch te eten, maar dat viel niet 
mee! Daarvoor moest ik zoveel patronen veranderen, dat ik door de bomen het bos niet 
meer zag. Dus koos ik gewoon wat vaker voor biologische en scharrelproducten en bakte ik 
regelmatig zelf brood. Lekker met mijn handen door het deeg kneden, gaf een heel tevreden 
gevoel… 
 
DUIK IN HET DIEPE 

 Wat vind je van de geschiedenis van Gardner en Sanders?  

 Vind jij het belangrijk om te waarheid te kennen over deze mannen? 
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 Denk jij dat het gedrag van mensen iets zegt over wie ze zijn, diep van binnen? 
Bijvoorbeeld als iemand agressief is, zou jij je dan gemakkelijk aan zo’n persoon 
toevertrouwen? Waarom niet?  

 Welke dingen vindt jij belangrijk over iemand, voordat jij hem/haar gelooft?  

 Herken jij de vraag ‘Willen we de waarheid wel echt kennen?’ Hoe is dat bij jou?  

 Welke punten spreken je aan in de dingen die wicca’s geloven?  

 Hoe vind je het dat de Kerk oude feesten heeft ‘omgetoverd’ in christelijke feesten? 

 Op welke manier probeer jij zelf balans, harmonie en rust in je leven te brengen?  
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Hoofdstuk 5 

Magisch werk 
 
Wicca heeft naast de ‘geloofstak’ en de dagelijkse manier van leven nog een andere kant, 
namelijk die van het magische werk. Magie, toverij, komt in veel andere religies voor en is 
dus niet een uniek kenmerk van wicca, maar het hoort er wel degelijk bij. Dat komt door het 
wereldbeeld dat heksen hebben: alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar – zowel 
de zichtbare als de onzichtbare wereld. Magie is eigenlijk een manier om door middel van 
onzichtbare, bovennatuurlijke kracht het toeval bewerken, te sturen en zo iets tot stand te 
brengen in de zichtbare wereld. De gedachte daarachter is dat ook ons gedachteleven, ons 
voorstellingsvermogen en dergelijke onderdeel zijn van de werkelijkheid. Daarom kunnen ze 
ook werkelijke invloed hebben op de dingen die gebeuren. Maar de kracht van magie schuilt 
niet alleen in krachtige visualisatie (voorstellingsvermogen), maar ook in reële geestelijke 
machten die worden aangeroepen om een bepaald doel te bereiken: de godin, de kracht van 
de elementen (water, aarde, lucht, vuur, geest), geesten. Het is hun kracht die uiteindelijk 
dingen tot stand brengt. Magie heeft dus heel direct te maken met de geestelijke, 
bovennatuurlijke, onzichtbare wereld. Het is een samenwerking tussen de zichtbare en 
onzichtbare wereld. Met magie is heel veel mogelijk, bijv. het vinden van een baan, mensen 
genezen (of ziek maken), financiële problemen oplossen, de toekomst voorspellen, of het 
krijgen van raad en duidelijkheid bij het nemen van beslissingen.  
 
Sommige mensen zeggen dat ze zich alleen voor de natuurkant van wicca interesseren, en 
leggen daar de nadruk op in hun wiccabeleving. Toch is het onmogelijk wicca te scheiden 
van magie: het geloof in natuurgeesten en het proberen in harmonie te leven met deze 
onzichtbare wereld om ons heen, is een wezenlijk onderdeel van wicca. Dus zelfs als je niet 
bewust magische kunde ontwikkelt, dan kom je door wicca in contact met de geestelijke 
wereld.  
 
Met magie kun je situaties ‘sturen’. Er zijn allerlei manieren om magie te beoefenen. Veel 
heksen doen bijvoorbeeld aan kaartlezen (tarot) of I-Tjing als het gaat om voorspellen. 
Anderen specialiseren zich in handlijnkunde of astrologie. Weer anderen werken met 
kristallen, kruiden of pendels. Een pendel is een zwaar, puntig voorwerp (bijvoorbeeld een 
kristal), die aan een kettinkje is gehangen. Je laat de pendel stil naar beneden hangen en 
kunt vervolgens vragen stellen, bijvoorbeeld over een keus die je moet maken. De pendel 
gaat dan in een bepaalde richting heen en weer slingeren, zonder dat jij zelf je hand 
beweegt, en geeft antwoord – als je tenminste geleerd hebt hoe jouw pendel ‘spreekt’. 
Grappig genoeg zie je dat heel pendelen ook terug in het Oudhollandse volksgeloof: als een 
vrouw zwanger is, hangt ze haar trouwring aan een touwtje en afhankelijk van de richting 
waarin de pendel slingert, weet ze of ze in verwachting is van een jongen, dan wel van een 
meisje. Ook het zoeken van water met een wichelroede, of het opspeuren van krachtlijnen 
(‘leylijnen’) zijn vormen van pendelen. 

Magische voorwerpen 

Bij de rituelen gebruik je verschillende voorwerpen. Ze hebben een symbolische betekenis, 
maar zijn ook dragers van magische krachten. 

 Athame, een ritueel mes.  

 Bezem, om ruimtes te reinigen van slechte energie. In de ‘handfasting’, de  manier 
waarop wicca’s trouwen, springen getrouwde stellen vaak over de bezem voor 
vruchtbaarheid Veel heksen hebben een bezem naast de deur staan om hun huis te 
beschermen. 
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 Ketel met 3 pootjes (het getal 3 staat voor voorspoed). Je gebruikt hem om water in 
te doen, of om kruiden of water in te vervoeren. Ook kun je er kleine vuren in 
aansteken of wierook in branden. 

 Beker  
 Het altaar-pentakel: een plaat van hout (of steen) met daarin een pentagram gegrift. 

 Staf (ter lengte van schouderhoogte).  

 Zwaard (kan in plaats van de athame gebruikt worden). 

 Wierookbrander. Wierook wordt gebrand voor het reinigen van ruimtes, en versterkt 
de energieën die worden uitgezonden. 

 Toverstaf, vaak zelf gesneden van een boomtak.  

 Pentagram, een vijfpuntige ster met de punt naar boven.  

 Kaarsen. Iedere kleur heeft een aparte betekenis in het ritueel. 
(Het gaat te ver om hun betekenis tot in detail uit te werken) 
 

De pentagram 
Veel heksen dragen een kettinkje met een pentagram: een vijfpuntige ster, met soms een 
cirkel daar omheen. Dit pentagram wordt ook gebruikt tijdens rituelen. Er wordt beweerd dat 
het een heel oud symbool is, dat al bij de Egyptenaren bekend was, maar de echte 
ontstaansgeschiedenis is onbekend. Wicca’s dragen deze pentagram altijd met één punt 
naar boven en twee punten naar beneden (dit in tegenstelling tot satanisten; die gebruiken 
ook het pentagram als symbool, maar zij dragen hem altijd met de punt naar beneden, en 
hebben vaak een geitekop in hun pentagram verwerkt).  
 
De vijf punten van het pentagram staan voor de vier elementen (water, lucht, vuur en aarde) 
en voor de menselijke geest (dit is de punt die bovenaan staat).  Volgens wicca’s wordt de 
wereld gevormd door deze vier elementen, maar bovendien hebben de elementen geesten 
in zich: aardgeesten, watergeesten enzovoort. De elementen hebben dus een verbinding 
met zowel de geestelijke, onzichtbare wereld, als met de zichtbare, materiele wereld. De 
geest van de heks bindt de elementen samen en gaat er mee aan de slag, ook door middel 
van magie. Zonder de geest van de heks zijn de vier elementen als los zand, maar mét de 
geest van de heks wordt ineens alles mogelijk door gebruik te maken van het pentagram!  
Ieder element – en dus punt van het pentagram - ‘staat’ voor een bepaalde windrichting:  
Aarde  - noorden 
Lucht  - oosten 
Vuur  - zuiden 
Water  - westen 
Als wicca’s hun rituelen doen, roepen zij altijd de wachters van deze vier windstreken aan. 
Ze roepen daarmee dus ook al krachten aan van de elementen. In die zin omvat een 
pentagram dus de hele wereld en iedere onzichtbare macht.  
 
In eerste instantie vond ik het spannend om me hier mee bezig te gaan houden, en ook wel 
wat vreemd en onwerkelijk. Maar wilde ik het graag, om mijn plek in het universum in te 
nemen. Als idealist wilde ik graag leren hoe ik met magie anderen kon helpen, bijvoorbeeld 
door hen te genezen. Ook in het huwelijk van mijn moeder en haar tweede man wilde ik 
graag een verandering zien, ook al wist ik dat je met magie niets mag doen wat ingaat tegen 
de wil van de ander. Toch bleven er nog genoeg mogelijkheden open! Reden genoeg om me 
in de magische kant van wicca te gaan verdiepen. Jammer genoeg konden de boekjes die ik 
vanuit Zeist had toegestuurd gekregen, me niet echt veel helpen. Ik moest verder op zoek, 
naar uitgebreidere informatie.  
 
Uiteindelijk kwam ik terecht bij een klein, achteraf gelegen boekwinkeltje aan een gracht in 
Amsterdam. Alle boeken waren in het Engels, maar er was heel wat te koop. Zo was er een 
boek dat je hielp bij het trainen van je paranormale gaven, en een echte heksenbijbel. Hierin 
stond allerlei informatie over wicca en over de meest gangbare rituelen en feesten. Hoewel 
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mijn Engels in die tijd nog niet zo vloeiend was, kocht ik toch de beide boeken. Samen met 
een woordenboek moest het me lukken! 
   
Eén van de eerste dingen die ik las, was dat het ontwikkelen van je paranormale zintuigen 
allereerst te maken heeft met het zien van dingen – te beginnen met de gewone dingen. 
,,Sluit nu je ogen en vertel welke kleur de voordeur van je overbuurman heeft.’’ was een 
suggestie om je bewust te maken van het feit dat er heel veel aan ons voorbij gaat. Maar als 
we al niet opmerkzaam zijn in de zichtbare dingen, hoe willen we dan de onzichtbare dingen 
opmerken? Er volgden daarom allerlei oefeningen, te beginnen bij het gewone, dagelijkse, 
maar al snel leerde ik ook in het onzichtbare dingen op te merken.  
 
Sommige mensen denken dat magie niet echt is, dat je erin moet geloven, wil het werken. 
Maar magie is een werkelijke kracht en berust niet op fantasie. Een vriend van me, Joeri, die 
ook heks was, had een zware heksentraining gevolgd en had zijn paranormale gaven goed 
getraind. Hij kon daardoor bijvoorbeeld astraal reizen. Zijn lichaam bleef dan achter op de 
plaats waar hij was, bijvoorbeeld in bed of op de bank, maar zijn geest verliet zijn lichaam en 
reisde naar een plek waar hij heen wilde, en kon daar dingen horen en zien, maar ook actief 
dingen doen. Ook kon hij, als hij op straat mensen tegenkwam, hun gedachten lezen. Hij 
keek als het ware zo naar binnen bij ze. Zelf ging ik me vooral bezighouden met 
kruidenmagie.  
 
Hoe werkt het? Nou, stel je voor dat iemand dringend een woning nodig heeft en hij heeft 
echt alle mogelijke wegen bewandeld om aan woonruimte te komen, maar zonder succes. In 
zo’n geval zou je kunnen besluiten magie te gebruiken. Een belangrijk onderdeel is de 
toverspreuk die je uitspreekt, je opdracht in de geestelijke wereld. Je kunt niet zomaar 
zeggen ‘geef me een woning’, want dan valt er misschien wel spontaan iemand dood, 
waardoor diens woning vrij komt. Nee, je moet zorgvuldig verwoorden hoe en wat je wilt, 
vooral rekening houdend met het principe ‘mits je niemand schaadt’. Als je je spreuk in 
principe ‘af’ hebt, ga je verder. Je moet nadenken over het moment waarop je het ritueel wilt 
doen. Bij afnemende maan doe je rituelen waarin dingen minder moeten worden, waarbij 
afname en vermindering centraal staan. Bij wassende maan doe je juist het 
tegenovergestelde. Ook ga je op zoek naar de dingen die je nodig hebt, zoals het uitzoeken 
van welke kruiden je wilt gebruiken. Sommige kruiden hebben te maken met voorspoed en 
kracht, andere meer met emoties of lichamelijke gezondheid, dus je maakt een selectie. Je 
denkt na over de kleuren die je wilt gebruiken op je altaar: een kleed, kaarsen enzovoort. 
Kortom; je bent vooraf wel eventjes bezig!  
 
Dan is het moment aangebroken waarop je daadwerkelijk je ritueel doet. Dat begint met het 
zogenaamde ‘neerhalen van de maan’. Je trekt met je rituele mes een magische cirkel in de 
ruimte om je heen (of je nou binnen bent of buiten) en reinigt die vervolgens van alle kwade 
invloeden. Dat doe je met je bezem (daar is de ‘beruchte’ heksenbezem dan toch nog!) en 
door visualisatie. Ook jezelf heb je gereinigd, symbolisch door je vooraf te douchen. Nu is het 
zaak jezelf goed te aarden, voordat je in contact treedt met de geestelijke machten om je 
heen. Vervolgens volgen er allerlei handelingen (zoals het aansteken van kaarsen, het 
uitnodigen van de wachters van de elementen, van bepaalde natuurkrachten en natuurlijk 
van de godin en de god, het opbouwen van kosmische energie en het uitsturen van die 
energie), maar daar wil ik verder niet over uitweiden. Als heks had ik al geleerd dat ik deze 
dingen niet ‘zomaar’ aan iedereen kon doorgeven, maar inmiddels ben ik er achter dat het 
inderdaad gevaarlijk is – al is het om een heel andere reden. Maar daarover straks meer!  
 
De eerste keer dat ik zo’n ritueel deed, voelde het best vreemd. Hier stond ik nou, midden in 
mijn kamertje. Niemand mocht weten waar ik mee bezig was – dat was een ongeschreven 
wiccawet. Niet omdat wicca zo gevaarlijk zou zijn, maar omdat niet iedereen verantwoordelijk 
genoeg is om goed om te gaan met de dingen die wicca in zich heeft. Ook speelde de angst 
uit het verleden mee. Zouden de heksenvervolgingen echt wel over zijn? Ik hield mijn 
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aantekeningen dicht bij de hand en deed wat er was stond. Ik voelde me nog onwennig en 
moest veel leren; ik kende nog niet iedere stap uit mijn hoofd. Van alles wat ik deed hield ik 
een verslag bij in mijn book of shadows, een soort ‘dagboek’ waarin je opschrijft welke 
rituelen je doet, welke spreuken je uitspreekt, welke kruiden je gebruikt enzovoort. Iedere 
heks houdt zo’n book of shadows bij, en het is een heel persoonlijk boek. Het moet dan ook 
handgeschreven zijn – jammer voor de computerfans! – en hoewel je natuurlijk rituelen kunt 
overschrijven van anderen, staan er vooral veel persoonlijke ervaringen in.  
 
Veel heksen werken solitair, maar er zijn ook heksenkringen (covens), bestaande uit dertien 
personen, onder leiding van een hogepriesteres. Ook ik bleef op mezelf als heks, al had ik 
wel contacten met andere heksen, en ging ik ook naar een ‘beginners’-heksenkring. Daar 
vierden we vooral de feesten met elkaar, wat altijd gezellig was. Dat deden we ‘skyclad’, 
oftewel ‘bekleed met de hemel’ – naakt dus. Toch was er geen schaamte of perversiteit. Er 
vonden geen orgieachtige toestanden plaats, zoals mensen wel eens denken. We waren 
gewoon oprechte mensen met idealen. 
Zo vond ik langzamerhand meer en meer mijn draai als heks. Ik had gevonden waarnaar ik 
op zoek was!  
 
DUIK IN HET DIEPE 

 Heb jij ervaring met magie? Welke? (bijv. glaasje draaien, tarotkaarten). Wat heb je er 
van gemerkt aan effect/gevolg? Heb je dit met anderen samen gedaan, of alleen? 
Hoe vond je het? Waarom deed je het?  

 Lees je wel eens je horoscoop? Wat doe jij met wat er in staat?  

 Hoe komt het dat magie werkt? Heeft het iets met bovennatuurlijke krachten te 
maken? Denk je dat het gevaarlijk kan zijn?  
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Hoofdstuk 6  

Een echte heks 
 
Ik wilde heks worden, daar was ik honderd procent zeker van! Om te kunnen worden 
ingewijd in een coven, moest je minstens 18 jaar zijn, en (o. a. door studie) bewezen hebben 
dat je die inwijding waardig bent. Binnen covens gaat er traditioneel tenminste een jaar en 
een dag overheen voordat je wordt ingewijd. Maar omdat ik op mezelf werkte, besloot ik 
mezelf in te wijden volgens een ritueel dat in mijn heksenbijbel beschreven stond. Sommige 
heksen beweren achteraf dat zo’n zelfinwijding een ‘toewijding’ is, maar ik kan inhoudelijk 
geen wezenlijke verschillen ontdekken. Ik had inmiddels veel gelezen en gestudeerd over 
wicca, en was tot de conclusie gekomen dat dit de religie was waar ik mijn hele leven bij 
wilde blijven. Dit paste bij mij, het was goed. Daarom wilde ik mezelf echt toewijden aan de 
godin, en niet alleen maar als enthousiaste ‘leek’ meedoen. Ik ging voor honderd procent!  
 
In mijn heksenbijbel werd onder andere beschreven hoe je een geheime heksennaam kon 
kiezen, waarmee je bij je inwijding zou worden voorgesteld aan de godin. Onder die naam 
zou je voortaan bekend zijn in de geestenwereld en bij de godin. Alleen mensen die deze 
naam kenden, konden macht over je uitoefenen. Daarom moest je heel zorgvuldig zijn aan 
wie jij je naam liet weten. Ik koos voor de naam Liidwina, geschreven op een bepaalde 
manier vanwege de getalswaarde die eraan zat, en de betekenis van de naam zelf: 
‘Mensenvriendin’. Dat wilde ik zijn. Bij het inwijdingsritueel hoorde een plechtige belofte, 
waarin ik beloofde nooit de godin te verlaten of te verraden. ,,Als ik dat toch ooit doe’’, luidde 
de belofte, ,,dan mag mijn bloed uit mijn lichaam stromen, zoals ik nu dit verbond onderteken 
met mijn bloed.’’ Heftige woorden, en ik heb er lange tijd over nagedacht. Toch was ik zo 
zeker dat ik met wicca gevonden had waarnaar ik op zoek was, dat ik het verbond met volle 
overtuiging ondertekende. Niet omdat ik uit was op macht, hooguit op een betere wereld. 
Maar het was méér dan dat. Ook geloofde ik dat de godin goed voor me was, als ik ook goed 
was voor haar. Ik verzegelde de belofte door een druppel bloed te druppen op het papier. 
Daarna verbrandde ik het – niet alleen veiliger voor mezelf, maar ook als symbool dat het in 
de geestelijke wereld gezien werd, in de lucht.  
 
Al die tijd wist niemand dat ik met wicca bezig was. Ik had een kleine pentagram gekocht en 
dat als hangertje om mijn nek hangen, maar in die tijd waren nog niet zoveel mensen bezig 
met wicca als nu, dus niemand herkende dat als een heksensymbool. Maar nu ik was 
ingewijd als heks, voelde ik dat het tijd was om er wat meer mensen over te vertellen. Zoals 
mijn moeder en een goede vriendin van me, Esther.  
Esther reageerde vrij rustig en stelde alleen wat vragen om te kijken hoe serieus het allemaal 
voor me was. Enthousiast begon ik te vertellen, hoewel ik wist dat zij christen was. Natuurlijk 
kon ik haar niet overtuigen, maar ik was blij dat ik nu in elk geval niets meer voor haar 
geheim hoefde te houden.  
De reactie van mijn moeder was heel anders. ,,Het is niet goed’’, zei ze. ,,Heus, het is niet 
goed. Je komt er nog wel eens achter dat de godsdienst van je voorouders zo slecht nog niet 
is.’’ Daar moest ik om lachen. ,,De godsdienst van mijn voorouders? Die waren heks, vóórdat 
hen het christendom werd opgedrongen!’’ Maar waarom wicca niet goed was, dat kon ze niet 
duidelijk maken. 
  
Een collega van me, met wie ik redelijk goed contact had, vertelde me in die tijd hoe zij en 
haar man probeerden om kinderen te krijgen. Tot nu toe waren alle pogingen mislukt, ook de 
pogingen vanuit de medische wereld. Al jaren waren ze bezig; eerst met huis-en-tuin-
methodes, zoals ‘temperaturen’, zodat ze op het juiste moment met elkaar naar bed konden 
gaan. Vervolgens deed ze een hormoonkuur, volgden nog meer medische onderzoeken en 
werd hun geslachtsgemeenschap plichtmatiger en kunstmatiger. Maar ondanks alles was het 
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nog steeds niet gelukt om zwanger te worden. ,,Misschien moet ik minder gaan werken’’, 
mijmerde ze hardop. Een kennisje van haar was ook op die manier zwanger geworden, 
blijkbaar doordat haar lichaam daarvoor rust nodig had. ,,Als je wilt, kan ik een talisman voor 
je maken’’, zei ik tegen haar. Ik wist dat ik een enorme gok nam door dat voorstel te doen. Ze 
kon me er hardop om uitlachen… of erger. Maar ik vertrouwde erop dat ze me genoeg 
respecteerde en dat ze volwassen genoeg was om het niet tegen me te gebruiken. De 
reactie van mijn collega was wat lacherig, maar ze wees het niet af. ,,Ik geloof niet zo in die 
dingen’’, zei ze, ,,maar ik vind het wel heel lief van je dat je het wilt doen. Dus als jij denkt dat 
het helpt, dan mag je gerust een talisman maken.’’ En dat deed ik dus, want ik wist dat het 
zou werken. Er gingen wat weken aan voorbereiding overheen, maar toen kon ik haar op 
een dag mijn talisman geven. Die zou ze bij zich moeten dragen, of onder haar kussen 
moeten leggen. Ze bedankte me hartelijk, al leek ze er niet veel van te verwachten. Toch 
duurde het niet lang voordat ze op kantoor vertelde dat ze zwanger was. Dus hoezo, 
‘toevallig’? Was dat niet precies wat magie doet: het toeval sturen!? 
Achteraf ben ik haar uit het oog verloren. Ik had haar graag willen vertellen over de dingen 
die ik later zou ontdekken, over de verzwegen kant van magie.   
 
Iemand anders aan wie ik het nu voor het eerst vertelde, was aan… mijn vriend. We kenden 
elkaar ongeveer een jaar en tot nu toe had ik mijn heks-zijn voor hem geheim gehouden. Als 
ik naar de groep in Amsterdam ging, zei ik dat ik vrienden ging opzoeken. Inmiddels 
woonden we een aantal maanden samen en ik wilde helemaal eerlijk tegen hem zijn. Ook 
zijn reactie viel behoorlijk tegen. ,,Ik wil geen gelovige vriendin, of ze nu christen is of moslim 
of heks!’’ zei hij. Dat plaatste me voor een groot dilemma. Koos ik voor hém of voor wicca? 
Het bleek dat hij vooral moeite had met de heksenkring waar ik regelmatig heenging. Als ik 
daar niet meer naar toe zou gaan, dan kon ik gewoon heks blijven, zonder dat hij met 
zichzelf in de knoei kwam. Het klonk redelijk… en ik was toch wel erg gek op hem. Ik besloot 
het erop te wagen en verbrak alle contacten die ik op dat moment had met andere heksen. 
Wél zou ik doorgaan met mijn eigen rituelen. Maar dat bleek niet mee te vallen. Nu mijn 
contacten weggevallen waren, merkte ik hoe zeer ik behoefte had om met anderen samen 
over wicca te praten, om herkenning te vinden en ideeën en tips uit te wisselen. Ik miste het 
gewoon té erg. Uiteindelijk besloot ik om bij mijn vriend weg te gaan en op mezelf te gaan 
wonen. Wicca was mijn leven, ik kon niet meer zonder…. 
 
DUIK IN HET DIEPE 

 Mijn moeder zei tegen mij dat wicca niet goed was. Hoe zou jij reageren als iemand 
dat tegen jou zei? Zou je er over nadenken, of wil je sowieso niet horen waarom die 
ander zo negatief denkt over wicca?  

 Ik sloot een verbond met de godin. Denk jij dat zo’n verbond ‘echt’ is, en dat je dus 
echt met een geestelijke macht een relatie kunt aangaan, of is het meer ‘fantasie’? 
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Hoofdstuk 7 

Als God nou toch bestaat…? 
 
Ik moest dus op zoek naar nieuwe woonruimte en dat viel niet mee in Noord-Holland! Ik 
speurde de kranten af naar advertenties, maar de meeste prijzen waren onbetaalbaar. 
Twaalfhonderd gulden voor een piepklein zomerhuisje… dat nooit! Bovendien kon ik het niet 
eens betalen, zelfs al zou ik het willen. Toch had ik nog vrij snel geluk. Gek genoeg kan ik 
me niet herinneren of ik hier een ritueel heb gedaan, maar ik vermoed van wel. Ik kon een 
bovenwoning huren, samen met een Duits meisje dat in Nederland kwam werken. Hoewel ik 
het heel moeilijk vond om bij mijn vriend weg te gaan, wist ik dat er voor mezelf niets anders 
op zat. En dus pakte ik al mijn spulletjes in en liet de flat waarin we samenwoonden, achter 
me.  
 
De nieuwe vrijheid die ik nu had, greep ik aan om direct weer contact op te nemen met een 
aantal andere wicca’s, waaronder Joeri. Hij was de heks die zo’n zware wiccatraining had 
gehad. Het leek me leuk weer eens met hem te kletsen en er samen op uit te trekken. Ik 
herinnerde me nog hoe we een keer samen tot ’s avonds laat in het duin hadden 
rondgewandeld, met alleen het maanlicht dat weerkaatste op de witte schelpenpaden. Hoe 
zou het met hem zijn? Het bleek dat ik hem net op het juiste moment had gebeld, want hij 
stond op het punt te vertrekken naar Nieuw Zeeland. Dat was een land waar hij altijd al eens 
naar toe had gewild, maar waar hij nu bovendien een wicca-centrum wilde opzetten. Toch 
konden we nog net een keertje afspreken voordat hij zou vertrekken.  
 
Hij was nog altijd de vrolijke Joeri, die zelf wiccaliedjes schreef en van grappen maken hield. 
Er was altijd een ondeugende twinkeling in zijn ogen, al kon hij op sommige momenten ook 
heel serieus zijn. ,,Ik kan zien of mensen echt in God geloven’’, zei hij op een keer. Ons 
gesprek was op de één of andere manier terecht gekomen op christenen en op de EO-
programma’s op televisie, waarbij ik een opmerking had gemaakt over de eeuwige glimlach 
die sommige mensen in die programma’s leken te hebben. ,,Normaal gesproken kan ik bij 
mensen hun gedachten lezen, maar bij mensen die écht in God geloven, zie ik alleen maar 
een helder licht’’, vertelde hij toen. Dat waren zijn serieuze momenten, maar veel vaker had 
hij gekke buien en kon je nauwelijks stoppen met lachen. En nu ging hij dus naar Nieuw 
Zeeland. Heftig! Hij beloofde me op de hoogte te houden door af en toe een kaartje te 
sturen, maar dat zou zeer onregelmatig zijn, omdat hij niet wist hoe alles zou lopen. Sowieso 
moest hij eerst op zoek naar woonruimte en werk. Gelukkig kon hij voorlopig bij kennissen 
van zijn ouders logeren. Dat waren christenen, en hij had ze maar niet verteld met welke 
reden hij eigenlijk naar Nieuw Zeeland was gekomen.  
 
Een aantal maanden later kwam zijn eerste kaartje. Op de voorkant stonden foto’s van een 
prachtige waterval, ergens in Nieuw Zeeland. Ik was benieuwd wat hij schreef! Nieuwsgierig 
begon ik te lezen: ,,Wellington, 21 november 1994. Hoi Marloes, how’s life? Hier is ‘t te gek! 
Er is alleen iets gebeurd hier, waardoor alles nogal anders is geworden! God sloeg dwars 
door mijn magische schilden heen en greep me midden in de nacht beet. Het begon met een 
lied in mijn hoofd. Ik kronkelde van ellende en zag duistere krachten verdwijnen. Er was een 
explosie van witte wolken en een wit licht dat me helemaal opvulde. Ik zag een stad op de 
wolken en een stem zei dat dit nu ook voor mij was. Ik voelde een diepe vrede, zoals ik nog 
nooit gevoeld had in mijn leven. Al mijn occulte gaven waren in één keer verdwenen. Je zult 
er wel niet blij mee zijn, want ik ben christen geworden. Denk er maar eens over na. Bedankt 
voor je vriendschap. Groetjes, Joeri.’’ 
 
Ik sloeg stijl achterover. Van alles had ik verwacht, maar niet dit! Hij was christen geworden? 
Waarom dát nou weer? Dat sloeg toch helemaal nergens op, wat christenen geloven is totaal 
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anders dan wat wicca leert! Ik begreep er niets van. Natuurlijk mocht hij zelf weten wat hij 
deed, maar toch… christen? Omdat ik niet zo goed wist hoe ik moest reageren, belde ik naar 
een vriend van Joeri, die tijdelijk zijn flat had overgenomen. Misschien kon hij me meer 
vertellen. Maar ook hij was vooral verbaasd over Joeri’s verandering. Wel vertelde hij, dat het 
misschien meespeelde dat het bevriende echtpaar bij wie hij tijdelijk logeerde, een heel 
sympathieke dochter had. Hij had de indruk dat Joeri op haar verliefd was geworden en dat 
hij daarom van geloof was veranderd. Hoewel het een beetje ongeloofwaardig overkwam, 
besloot ik dat dit meisje inderdaad de reden moest zijn van Joeri’s onverwachte bekering. Hij 
was weer christen, nou nou…. Omdat ik toch wel iets van me wilde laten horen, stuurde ik 
hem een vriendelijk kaartje terug om hem te feliciteren. Ook beloofde ik dat ik er over zou 
nadenken, zoals hij had geschreven op zijn kaart. Ook kon ik het niet laten een kleine hint te 
doen naar de dochter van het echtpaar. ,,Ze moet wel héél erg leuk zijn’’, schreef ik. Het 
voelde alsof ik een broer was kwijtgeraakt en dat voelde niet lekker. Natuurlijk was ons 
contact al minder geworden door de afstand tussen Nederland en Nieuw Zeeland, maar ik 
had altijd nog een diepe zekerheid dat hij er was. Nu was dat weggevallen. Joeri was 
christen…  
 
Ongemerkt begon ik terug te denken aan de tijd dat ik vroeger zelf christen was, aan mijn 
zondagsschool tijd. Toen was ik toch wel erg gelukkig… Geërgerd viel ik mezelf bij dat soort 
gedachten dan in de reden. Natuurlijk was ik toen gelukkig; ik was toen nog een kínd! Ja, 
maar toch… Stel je voor dat God nou toch eens bestaat? Die vraag bleef in mijn gedachten 
rondspoken. Als Hij nou wél echt bestaat, wat dan? Het was geen hypothetische vraag, maar 
deed een aanval op de kern van mijn leven. Er brak een tijd aan waarin ik voortdurend met 
mezelf in gevecht was. Aan de ene kant vielen mijn gedachten me lastig met ‘de vraag’, en 
aan de andere kant verzette ik mezelf daar uit alle macht tegen. Ik ging nog meer 
wiccaboeken lezen, deed meer rituelen, maakte nog vaker wandelingen in het bos en langs 
het strand, en sprak vaker af met andere heksen. Eén van hen deed aan 
reïncarnatietherapie en kon daar uitgebreid over vertellen. Ik luisterde gewillig. Het was 
interessant genoeg, maar vooral wilde ik die vragende stem in mijn hoofd overstemmen. Wát 
als God nou toch eens bestond…?  
 
Na vijf maanden was ik het spuugzat. Het moest nu eindelijk eens afgelopen zijn met die 
irritante, zeurende vraag over het bestaan van God. Ik zou voor mezelf bewijzen dat al mijn 
herinneringen aan God en zondagschool helemaal niéts te maken hadden met wie ik nu was 
en wat ik nu geloofde. Het was een bewijs dat ik wilde voor mezelf, om een eind maken aan 
de niet-aflatende vraag in mijn hoofd, zodat ik weer ongestoord kon doorgaan met mijn leven 
als wicca. Anderen mochten geloven wat ze willen, maar voor mij stond één ding vast: ik 
wilde wicca blijven. Voor het christendom had ik geen belangstelling, dat was een 
gepasseerd station. Alleen: hoe moest ik dit aanpakken? Zoveel mensen, zoveel meningen 
tenslotte! Uiteindelijk besloot ik om voor één keer naar een kerk te gaan, als een afsluiting 
van mijn kinderlijke herinneringen aan de kerktijd. Daarmee hoopte ik mezelf verder vrij te 
maken om op mijn eigen weg verder te gaan. Alleen… naar welke kerk moest ik toe? Midden 
in het dorp stond een kerk, maar het idee om daar zomaar een keer binnen te stappen, trok 
me niet erg aan. In zo’n klein dorp als waar ik woonde, zou dat bovendien te veel opvallen. 
Veel liever ging ik anoniem ergens een keer naar de kerk, zonder het risico dat mensen er 
mij nog eens op zouden aanspreken en ik niet zou weten wat ik moest antwoorden. Het was 
daarom ook uitgesloten dat ik een keer met mijn moeder zou meegaan naar haar kerk. Als ik 
dat deed, dan zou mijn moeder bij ieder bezoek aan me vragen of ik niet toch nóg eens een 
keertje meewilde. En dat wilde ik nou precies niét! Een andere optie was mee te gaan met 
Esther, mijn vriendin. Ik wist dat zij iedere zondag naar een kerk ging. Misschien zou ik een 
keertje met haar meekunnen. Ik besloot haar die zaterdag eens uit te horen over de kerk 
waar ze naar toe ging, zodat ik kon besluiten om al dan niet mee te gaan. We zouden dan 
namelijk gaan wandelen, iets wat we iedere maand deden. Ja, mijn plan was rond. Ik zou 
tussen neus en lippen door informeren naar haar kerk en daarna wel weer verder zien.  
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Die vrijdagavond belde Esther me op. Helaas, helaas, maar ze moest onze wandelafspraak 
afzeggen. Er was iets tussendoor gekomen waar ze écht niet onderuit kon. Inwendig 
kreunde ik. ,,Nee hé!´´ dacht ik. ,,Nu duurt het minstens wéér een maand voor we elkaar zien 
en ik haar kan uithoren!’’ Voor ik het wist, had ik het er dan ook al uitgegooid: ,,Ik wil je iets 
vragen…. Tenminste, ik weet niet zeker of ik dat wil, maar… kan ik een keertje met jou mee 
naar de kerk?’’ Esther reageerde verbaasd, maar vond het prima. ,,Zeg maar wanneer je 
meewilt’’ bood ze aan. ,,Deze zondag dan maar direct?’’ stelde ik voor. Het kon wat mij 
betrof niet snel genoeg voorbij zijn. Ik wilde verder met mijn leven…als heks!  We spraken af 
dat ze mij om half tien ’s morgens zou ophalen. Omdat ik boven een winkel woonde, zou ik 
om kwart over negen klaar zitten. Onze voordeurbel deed het namelijk niet, dus ik moest uit 
het raam uitkijken of ik haar zag aankomen.  
Zaterdagavond zette ik mijn wekker dan ook op half negen. Daarmee had ik ruim drie 
kwartier de tijd om me aan te kleden en bij het raam op de uitkijk te gaan zitten. Toch werd ik 
op zondagochtend niet wakker doordat mijn radiowekker afging. Ik hoorde een ander geluid, 
een schor, vreemd geluid. Het leek wel… de voordeurbel?! Met een snelle blik keek ik op 
mijn wekker. Kwart over acht. Wie kon er nou zou vroeg voor de deur staan…. en hoe kon 
de bel het opeens doen? Ik sprong mijn bed uit en rende met een slaperig hoofd de trap af. 
Toen ik de deur opendeed, zag ik tot mijn stomme verbazing Esther en haar man staan. 
,,Wat ben jij vroeg!’’ bromde ik. ,,Nee hoor,’’ antwoordde ze opgewekt. ,,Wist je niet dat de 
klok vannacht een uur vooruit is gegaan? Het is zomertijd!’’ Dat was dus helemaal aan mij 
voorbijgegaan. Zomertijd! Ik rende terug naar boven en trok snel wat kleren aan. Het eerste 
T-shirt dat ik vond had een grote tovenaar op de voorkant staan, die in een toverketel stond 
te roeren. Omdat ik zo’n haast had, trok ik het shirt toch maar aan. Tijdens het 
tandenpoetsen bedacht ik dat het toch heel wonderlijk was dat die voordeurbel het deed. 
Want hij was toch écht kapot… 
 
In de auto vertelde ik Esther in duidelijke bewoordingen wat mijn verwachtingen waren: ,,Ik 
ga één keer mee en daarna nooit meer. Wat ik ervaar en meemaak, pas ik in in mijn manier 
van denken. Vraag niet na afloop wat ik ervan vond en ga vooral niet zeuren of ik nog een 
keer meega, want dan is het over met onze vriendschap. Definitief. Ik ga één keer mee en 
daar blijft het bij.’’ Esther vond dat een goed moment om iets meer over haar gemeente te 
vertellen. ,,Soms gaat de voorganger heel erg lachen,’’ vertelde ze, ,,en soms gebeuren er 
bijzondere dingen.’’ Het maakte mij niet zoveel uit, ik zou het wel zien. Het enige wat ik wilde, 
was ‘de vraag’ het zwijgen opleggen en de herinneringen aan mijn zondagsschooltijd 
afsluiten.  
De kerk zag er van buiten uit als een ‘echte’ kerk: een hoge, statige toren met beierende 
klokken en een paar traptreden omhoog die naar de deur leidden. Toch bleek de ingang aan 
de andere kant te zitten, waar nog een gedeelte was vast gebouwd aan de oude kerk. Van 
binnen was de kerk modern en licht ingericht. Er liepen veel jongeren rond en iedereen 
reageerde hartelijk op elkaar. Het leek of ze oprecht blij waren elkaar weer te zien, maar toch 
moest ik weer even denken aan mijn gesprekje met Joeri over de ‘EO-glimlach’. Op het 
podium oefende een muziekband de liederen die straks gespeeld zouden worden: drum, 
elektrische gitaar, saxofoon, keyboard. Wat ik hoorde, klonk goed. Ik volgde Esther en haar 
man door de zaal. Hier konden zeker een paar honderd mensen terecht, dacht ik, toen ik 
snel de rijen stoelen telde. Dan kon ik vast wel anoniem blijven! Esther en haar man schoven 
langs een aantal mensen en gingen zitten bij een groepje vrienden. Snel stelden ze mij aan 
hen voor: Ik was Marloes en kwam gewoon een keertje kijken. De dienst begon. Iemand 
vooraan op het podium deed wat mededelingen en vroeg aan mensen die hier voor de 
allereerste keer waren, hun hand op te steken. Ze zouden dan een envelop aangeboden 
krijgen met wat informatie en een bon voor gratis koffie. Dat laatste sprak mij wel aan, dus ik 
stak mijn hand op. Her en der in de zaal gingen handen omhoog en er werd spontaan 
geapplaudisseerd door de rest van de aanwezigen. Ik keek snel even in de envelop. Er zat 
een klein boekje in en een brief waarop je kon aangeven of je interesse had in een cursus of 
een gesprek. De koffiebon zat er natuurlijk ook in. Inmiddels was de band begonnen met 
spelen en iedereen was gaan staan om liederen mee te zingen vanaf een overheadsheet. 
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Om niet uit de toon te vallen, stond ik ook op en keek naar de teksten van het lied. Sommige 
dingen kon ik best meezingen. Bovendien klonk de muziek lekker en was het best leuk om 
een beetje te swingen. Bepaalde teksten, zoals ´Jezus is mijn Heer´ zong ik niet mee: ik 
wilde niet hypocriet zijn! In het gang pad waren inmiddels mensen gaan dansen en 
sommigen lagen op hun knieën. Het was allemaal wel heel anders dan ik me had 
voorgesteld bij een kerkdienst, maar dat veranderde niets aan het feit dat ik met een duidelijk 
doel was gekomen: bewijzen dat God niet bestond! Niet de God van de bijbel, tenminste. Nu 
kwam er een spreker op het podium, die vertelde over een zendingsreis die ze gemaakt 
hadden naar de Oekraïne, samen met een aantal gemeenteleden. Veel van wat hij verder 
nog vertelde, is me ontgaan. Het sprak me niet zo erg aan, dus ik keek maar wat rond in de 
zaal. Toen was het afgelopen. Ze zouden nog een lied gaan zingen, en als je gebed wilde, 
kon je naar voren komen, naar het podium. Ik zag een aantal mensen naar voren lopen en 
ineens wist ik: ,,Daar moet ik ook heen.’’ Heel gek eigenlijk, want er was geen logische, 
verklaarbare reden dat ik naar het podium zou lopen voor gebed. Er was niet iets bijzonders 
in wat de spreker had verteld, waardoor ik was aangesproken. Ook was ik niet extra 
emotioneel door bijvoorbeeld de muziek. Toch wist ik diep van binnen met een stellige 
zekerheid: ik moest naar voren. Tegelijkertijd weigerde ik. ,,Niks daarvan, jij staat hier 
prima.’’ vermaande ik mezelf. ,,Jij blijft lekker staan waar je staat.’’ Maar opnieuw kwam die 
sterke aandrang om naar voren te lopen. Nee! verzette ik me. Ja! riep een andere stem. 
Nee…ja….nee….ja… ,,Ik ga naar voren,’’ zei ik uiteindelijk resoluut tegen Esther. ,,Dan ga ik 
met je mee’’, zei ze. We liepen door het gangpad richting het podium, toen ik ineens heel 
hard moest huilen. ,,Wat gebeurt er met me!?’’ riep ik naar Esther. ,,Waarom moet ik 
huilen?’’ Het was alsof mijn lichaam huilde, terwijl ik zelf van binnen toekeek. ,,Ik weet het 
niet,’’ antwoordde ze. ,,Zal ik met je bidden?’’ Ik knikte. Ze legde haar armen om me heen en 
ik snikte verder. Ik merkte hoe ik het huilen nu ook diep van binnen kwam, een heel intens 
verdriet waarvan ik de bron niet kende. Ondertussen bad Esther verder, maar ik heb er niks 
van verstaan door mijn gesnik. Na ongeveer een kwartier was er ineens een soort ‘klik’, en ik 
besefte ‘Dit is God. En ik moet een bijbel hebben’. Die ‘klik’ die ik voelde is verder moeilijk te 
omschrijven. Het was iets heel diep van binnen, dieper dan mijn verstand en mijn gevoel, als 
een anker dat ineens houvast vindt achter een rots, en dat onwrikbaar vast zit. Wat er 
gebeurd was, wist ik niet, maar ik wist nu ineens heel erg zeker dat God wél bestond. 
Precies het tegenovergestelde van wat ik had willen bewijzen. God had bewezen dat Hij er 
is! Ik rende naar de boekentafel en wenkte Esther om me te helpen. Een bijbel kopen bleek 
nog niet mee te vallen, want je had ze in allerlei soorten en maten. Ze raadde me aan ‘Het 
Boek’ te kopen, een bijbelvertaling in gewoon Nederland. Daar had ze zelf ook altijd veel aan 
gehad. Ik kocht de bijbel en leverde ook het formulier in dat in de welkomstenvelop had 
gezeten. Ja, ik wilde graag een gesprek en wilde ook graag de basiscursus volgen. Nu ik 
wist dat God er wel degelijk was, wilde ik alles weten!  
 
Toen we uiteindelijk later in de auto terugreden, zei Esther tegen me: ,,Ik mocht het eigenlijk 
niet vragen, maarre… wat vond je ervan?’’ Drie keer raden! 
 
 
DUIK IN HET DIEPE 

 Kan een wicca zomaar breken met hekserij? Hoe zit het dan met het verbond met de 
godin?  

 Stel dat God nou toch eens bestaat… zou jij Hem dan willen leren kennen? Waarom 
wel/niet? 
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Hoofdstuk 8 

Satan bestaat! 
 
Nadat Esther en haar man me thuis hadden afgezet, dronken we nog even een kop koffie 
samen. Ik had ineens zoveel vragen, en wilde alles weten. Waarom mocht ik bijvoorbeeld 
van de bijbel niet met kruiden genezen, als God degene is die de kruiden gemaakt heeft? En 
wat is er eigenlijk verkeerd aan hekserij? Vreemd genoeg leek ik allerlei dingen te wéten, 
zonder dat ik die bewust ergens in de bijbel gelezen had. Van de zondagsschool waren me 
eigenlijk alleen de verhalen over David en Goliath bijgebleven, maar toch wist ik nu allerlei 
dingen die het niveau van de zondagschool ver te boven gingen. Op dat moment ging de 
telefoon. Mijn vader vroeg of ik soms zin had bij hem een kop koffie te drinken. Dat wilde ik 
wel, dus Esther en haar man gingen naar huis en ik stapte op de fiets om via de duinen naar 
mijn vader te fietsen. Onderweg bedacht ik me dat ik hem niet zou vertellen over mijn 
bekering. Hij zou het waarschijnlijk niet goed begrijpen, omdat hij zelf niet met het geloof 
bezig was. Bovendien wilde ik het eerst aan mijn moeder vertellen. Als iemand er recht op 
had het te weten, dan was zij het, en niet mijn vader. Zulk goed contact had ik tenslotte niet 
met mijn pa, dat ik hem zulke persoonlijke dingen over mezelf zou vertellen en bovendien 
deed hij al jaren niks meer met het katholieke geloof waarin hij was opgevoed. Ondanks al 
mijn voornemens had ik de deurknop nog in mijn hand, toen ik het hem tegemoet riep: ,,Je 
raadt nooit wat er gebeurd is, pa!’’ Mijn vader stond in de keuken toen ik binnenkwam, dus hij 
draaide zich om en keek me nieuwsgierig aan. ,,Ik ben vanmorgen naar de kerk geweest en 
nu geloof ik in God. Maar niks aan mama vertellen, hoor, ik wil het haar zelf vertellen.’’ Mijn 
vader was blij voor me en zei dat hij het niet zou doorvertellen. Bovendien was mijn moeder 
een dagje weg met haar nieuwe man en ze zouden  pas ’s avonds laat thuiskomen. Dat was 
voor mezelf even een tegenvaller. Ik had gehoopt direct na het bezoek aan mijn vader door 
te fietsen naar mijn moeder, maar dat had nu weinig zin. Nou ja, morgen dan maar. Dat was 
misschien sowieso wel beter. De man van mijn moeder had weinig op met de kerk en kon 
daar erg cynisch over doen, vaak tot diep verdriet van mijn moeder. Ik zou het alleen maar 
lastig voor haar maken als ik bij hen thuis openlijk zou vertellen over de verandering in mijn 
leven. Gelukkig wist ik dat mijn moeder de volgende dag een afspraak had om met mijn 
broer koffie te drinken bij de Hema. Dat was een perfecte gelegenheid om het haar te 
vertellen!  
 
Die avond las ik nog lang in ‘Het Boek’. Had dit al die jaren al in de bijbel gestaan? Maar als 
dat zo was, dan was ik toch al veel eerder gaan geloven? Hoe was het mogelijk! Ik verslond 
het ene hoofdstuk na het andere, tot het echt tijd was om te gaan slapen. Die avond bad ik 
voor de eerste keer tot God, de Vader van Jezus Christus. Wat wonderlijk was het allemaal 
gegaan die dag. Mijn hoofd duizelde er nog van. Ondanks al mijn vragen, stond één ding als 
een paal boven water: God bestaat. Jezus leeft. En wicca is niet helemaal pluis. Hoe en 
waarom, dat wist ik nog niet, maar dát het zo was, wist ik zeker. Ik ging slapen, maar werd 
rond een uur of twee ’s nachts klaarwakker. Nee he, dat kon ik niet gebruiken. Morgen zou 
het weer een drukke dag worden op werk en ik wilde fit zijn. Mijn werk… ineens wist ik dat 
me daar nog een pittige confrontatie stond te wachten. Met één van mijn collega’s had ik  
een seksuele relatie, zonder dat iemand – en al helemaal zijn partner niet - daarvan afwist. 
Dat wilde ik onmiddellijk verbreken. Ik wilde geen bedrieger zijn, geen overspelige! Gek 
genoeg wist ik ineens dat God heel andere, betere, bedoelingen had met seks, en voelde ik 
me schuldig over het bedrog van zijn vrouw, waaraan ik meewerkte. Niet langer wilde ik 
geloven in wat hij zei over vrije wil en vrije seks. Om weer in slaap te doezelen, zette ik mijn 
radiowekker aan. Ik hoopte op een zacht achtergrondmuziekje, maar tot mijn verbazing en 
schrik bleek er een uitzending te zijn van ‘Radio Jomanda’. Jomanda was een bekend 
medium in Nederland, dat allerlei healings deed in naam van ‘het licht’. Ik wist niet dat ze een 
eigen radioprogramma had, maar ik wist wel dat ik daar niet naar wilde luisteren. Uit met dat 
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ding! Even later, na een beker warme melk, dommelde ik weer heerlijk weg in een rustige 
slaap. Tenminste… voor eventjes. Zomaar ineens begon het bloed in mijn lichaam woest te 
kolken als lava. Het bruiste en kolkte woest en mijn hart ging als een razende tekeer. Een 
diepe, onderaardse stem kwam uit mijn binnenste en gromde angstaanjagend. Wat was dit?! 
Dit was ík niet, dit was…. de duivel? Ja! Als heks had ik nooit geloofd in het bestaan van 
demonen en de duivel had ik afgedaan als een simplistisch middeleeuws gedachtegoed. 
Maar nu wist ik beter! Ik greep mijn bijbel en sloeg die open. Hardop begon ik voor te lezen, 
willekeurige passages. Ook riep ik hardop het Onze Vader, dat ik nog kende van vroeger. ,,Ik 
ben van Jezus, ik ben van Jezus!’’ riep ik. Ondertussen bleef mijn hart tekeer gaan en was er 
af en toe die enge, donkere stem die uit mijn maag leek te komen. Ik herinnerde me hoe 
Joeri in één van zijn latere brieven had beschreven dat hij in een visioen de godin in haar 
ware, monsterlijke gedaante had gezien, maar hoe hij ook wist dat Jezus veel sterker was 
dan zij. Dat wist ik nu ook zelf. De godin wilde me niet laten gaan, maar Jezus was veel 
sterker en ik hoorde nu bij Hem! Na ongeveer een kwartier was het voorbij, al leek het veel 
langer te duren. Uitgeput viel ik in slaap, met de bijbel stevig in mijn armen geklemd.  
 
En toen werd het weer ochtend. Ik straalde van blijdschap omdat ik Jezus had leren kennen. 
Misschien zou ik vandaag wel worden gebeld door de kerk, omdat ik die brief had ingeleverd! 
Wel zag ik tegenop mijn collega te ontmoeten. Niet omdat ik bang was voor de waarheid uit 
te komen, maar omdat hij het misschien niet zou begrijpen en hoe sterk zou ik staan als hij 
een toenaderingspoging deed? Ik vroeg of Jezus me wilde helpen en fietste vol vertrouwen 
naar kantoor. Eerst maar even koffie halen, dacht ik toen ik binnenkwam. Toen ik, gewapend 
met verse koffie, naar mijn eigen bureau liep, merkte mijn collega me op. ,,Kom je gezellig 
even hier zitten?’’ vroeg hij. ,,Nee, dank je’’, wimpelde ik zijn uitnodiging af. Ik wist dat hij 
niets zou beginnen op kantoor en er anderen konden binnen komen, maar toch ging ik hem 
het liefst even uit de weg. Maar hij had blijkbaar andere ideeën en kwam naar me toe. ,,Wat 
is dat nou? Mag ik niet meer eventjes aan je zitten?’’ Ik schudde mijn hoofd. ,,Weet je…’’ 
begon ik, terwijl er een grote grijns over mijn gezicht trok, ,,ik ben gisteren naar de kerk 
geweest en…’’ Hij onderbrak me. ,,Nee!’’ stamelde hij. ,,Nee, het is niet waar…!’’ Ik knikte 
heftig met mijn hoofd. ,,Jawel, het is wél waar en het is zó gaaf! Maar je snapt wel dat jij en ik 
zo niet verder gaan. Dat doe ik niet meer!’’ Mijn collega was zwaar verbouwereerd en droop 
af naar zijn eigen kantoor.  
 
Gevoelsmatig – later hoorde ik dat het de Geest van God is die dit soort dingen duidelijk 
maakte aan me – wist ik dat deze relatie niet goed was en onmiddellijk moest ophouden. 
Later leerde ik meer en meer hoe geweldig het plan van God eigenlijk is als het gaat om 
seks en huwelijk, en daar wilde ik voor gáán. Voor mijn bekering had ik met verschillende 
jongens seks gehad, maar nu zag ik in dat ik daarbij vaak had gezocht naar erkenning en 
waardering. Ik wilde geliefd zijn, bijzonder en speciaal. Door seks kreeg ik het gevoel dat ik 
gewaardeerd werd. En dat was ook zo… maar niet omdat ik zo’n geweldige persoonlijkheid 
was, maar omdat ik gewillig was in bed! Vanuit de bijbel maakte Gods Geest me duidelijk dat 
het plan van God heel anders is: Hij wil dat mensen elkaar eerst heel goed leren kennen en 
waarderen, dat ze vervolgens de keus maken om voor altijd en helemaal van die ander te 
zijn en voor die ander te leven (in plaats van voor zichzelf) als basis van een gezonde relatie 
waarin de één de ander helpt opbloeien. Dat doen ze in de verbondssluiting van het huwelijk, 
en dat daarbinnen ook seks hoort, dat je jezelf met lichaam én ziel geeft om volkomen van 
seks te genieten binnen een absoluut veilige omgeving van liefde, waardering en trouw en 
een ultieme bevestiging van ‘ik hou van je’. Maar ik had mezelf al zovaak weggegeven, en 
was iedere keer een klein stukje van mezelf kwijtgeraakt. God zegt namelijk dat als twee 
mensen seks hebben met elkaar, dat ze dan één worden. Maar als die twee weer uit elkaar 
gaan, omdat de verkering uit is of de lust over, dan scheur je die eenheid kapot, net als twee 
papiertjes die je aan elkaar hebt gelijmd en nu weer losrukt. Er komen altijd scheuren van… 
Daarom was het ook zo moeilijk om mijn ex’en te vergeten. Zelfs aan Patrick moest ik nog 
vaak denken, ondanks alles!  
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Nu leerde ik hoe ik in de geestelijke wereld die onzichtbare banden kon verbreken dankzij 
het bloed van Jezus, maar ook wist ik dat ik vanaf nu niet meer in dezelfde fout moest vallen! 
Doordat mijn band met Jezus – die iedereen als mens van oorsprong heeft – nu hersteld 
was, kon ik de verkéérde geestelijke banden losmaken. Eigenlijk was dat heel eenvoudig: ik 
vertelde eerlijk aan Jezus wat ik had gedaan, en erkende waarin ik fout was geweest. 
Daarna vroeg ik of Hij me wilde vergeven, en sprak ik hardop uit dat ik alle verkeerde 
bindingen in de geestelijke wereld verbrak. Ik stond niet meer toe dat zij hun onzichtbare 
invloed op mijn leven uitoefenden. Dat bad ik in de naam van de Here Jezus. En hoewel er 
geen spectaculaire zichtbare dingen gebeurden, wist ik dat er geestelijk van alles was 
gebeurd. Vanuit de wicca kende ik de kracht van woorden, die doelbewust worden 
uitgesproken in de geestelijke wereld, en nu wist ik bovendien dat Jezus aan mijn kant stond! 
In de maanden daarna merkte ik ook het effect daarvan. Ik had niet langer last van zeurende 
gedachten die me voor die tijd regelmatig lastig vielen. Ik hoorde in mijn herinnering niet 
langer de stem van mijn ex-vriend, die negatieve dingen over me zei. En mijn collega kon ik 
zonder moeite onder ogen komen, zonder dat ik bang was te bezwijken voor die onzichtbare 
aantrekkingskracht, waaraan ik me niet leek te kunnen onttrekken – zelfs al deed ik nog zo 
mijn best. Jezus had mij vrij gemaakt!   
 
De middag na mijn bekering ontmoette ik mijn moeder en mijn broer bij de Hema. Ik had van 
tevoren even gebeld om te vragen of hun afspraak nog doorging en aangekondigd dat ook ik 
eventjes zou langskomen. ,,Hoezo dan?’’ had mijn moeder gevraagd, maar ik had niks 
verteld. Oh, wat verlangde ik ernaar haar gezicht te zien als ik het grote nieuws vertelde! Ze 
zat tegenover mijn broer toen ik de coffeecorner binnenkwam. ,,Hoe gaat het?’’ vroeg ik. Ze 
keken naar me alsof ik een vreemdeling was, want blijkbaar straalde mijn gezicht aan alle 
kanten. ,,Eh… goed’’, antwoordde mijn moeder aarzelend. ,,En met jou?’’ ,,Met mij gaat het 
uitstekend!’’ riep ik. Mijn broer wist wat er aan de hand was. ,,Ze is verliefd’’ was zijn 
conclusie. ,,Zoiets ja’’, gaf ik toe en vertelde hen het hele verhaal. ,,Soms ben je verliefd op 
iemand en dan denk je dat die persoon het helemaal is’’, zei ik. ,,Maar later kom je erachter 
dat je je vergist hebt, en dat je nieuwe partner pas écht de ware is. Ik dacht dat ik met wicca 
gelukkig was… maar nu heb ik Jezus leren kennen!’’ Mijn moeder was dolgelukkig. Hier had 
ze al die jaren voor gebeden. Mijn broer kon er niet zoveel mee, maar was wel blij voor me. 
Want tja, ik zag er wel gelukkig uit.  
 
En ik wás gelukkig. Er brak een hele nieuwe tijd voor me aan. Aan de ene kant was het een 
tijd waarin ik straalde van blijdschap om het geluk dat ik had gevonden, maar tegelijkertijd 
kwam er ook veel oud verdriet naar boven. Nu ik de veiligheid had gevonden van Gods 
liefde, kon ik opnieuw kijken naar allerlei dingen die waren gebeurd in mijn leven. De tijd met 
mijn eerste vriend en de echtscheiding van mijn ouders, met alle narigheid die daarop was 
gevolgd, hadden me diep verwond. Ik had jaren geprobeerd om daar op een dappere, 
krachtige manier mee af te rekenen en het een plaats te geven, maar het kind in mijn 
binnenste had er nog steeds heel diep verdriet om. Nu ik God had leren kennen als mijn 
Vader, die van mij houdt en voor mij zorgt, vond ik ook de geborgenheid om die pijn opnieuw 
onder ogen te zien en die met Hem te verwerken. Eigenlijk had ik geprobeerd om in wicca 
troost te vinden en een oplossing voor de problemen die ik rondom mij zag. Maar die 
problemen liggen veel dieper dan dat mensen kunnen oplossen. Ook mijn innerlijke 
verwonding over dingen in het verleden was niet verdwenen op het moment dat ik stopte met 
wicca. Integendeel; het dekentje waarmee ik alles beschermend had afgedekt was er nu af 
gehaald, zodat alles weer in volle kwetsbaarheid open kwam te liggen.  
 
We hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven die we moeilijk vinden om te 
accepteren, of die ons diep van binnen verwond hebben. Er is geen mens die geen pijn heeft 
van het leven en iedereen zoekt naar een manier om daar mee om te gaan. Sommige 
mensen door zich te focussen op stoer gedrag, mode of perfectionisme; anderen zoeken 
troost in drank, houseparty’s en drugs en weer anderen denken zekerheid of zingeving te 
vinden in vriendjes en seks. Veel mensen worden door satan gebracht op de weg van God 
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af, wég van de échte oplossing, door middel van…godsdienst! Vreemde religies; 
boeddhisme, islam, New age… of wicca. Satan weet dat iedereen ten diepste op zoek is 
naar zijn bron, zijn oorsprong in God. Maar hij weet wat onze zwakke plekken zijn: hij heeft 
ons tenslotte zelf die wonden toegebracht! Daarom weet hij ook precies op welke plek hij ons 
kan onderuit halen. Voor mij was dat het verlangen naar invloed en het zoeken naar 
identiteit. Satan gaf me een schijnbare oplossing in wicca, maar daarmee hield hij me af van 
de echte oplossing: herstel van mijn relatie met God de Vader, mijn Schepper! Nadat ik met 
wicca was gestopt, kwam mijn gevoel van onzekerheid over wie ik was, en de pijn over mijn 
moeders tweede huwelijk in alle rauwheid weer naar voren. Maar nu kon ik deze dingen bij 
God brengen!  
 
Het is zo belangrijk dit ook bij jezelf na te gaan. Wat is voor jou de reden dat je meer wilt 
weten van wicca? Wat het ook is, ik wéét dat je het echte antwoord alleen kunt vinden bij 
Jezus. Denk er alsjeblieft over na!  
 
Voor mijn vrienden was het wel even wennen dat ik nu christen was. De groep met wie ik 
regelmatig een avondje uit ging, vond het maar niks. Het leek wel of ze het idee hadden dat 
ik nu heel saai was geworden. Misschien waren ze ook wel bang dat ik hen nu de hele tijd 
zou willen bekeren. Ze nodigden me in ieder geval niet meer uit om met ze mee te gaan. Dat 
voelde rot en oneerlijk; alsof ik nu ineens een totaal ander iemand was geworden, onaardig, 
saai en oninteressant. Uiteindelijk heb ik me er bij neergelegd, hoewel het echt niet leuk was 
om zo afscheid te moeten nemen van mensen van wie ik hield – ja, van wie ik nu misschien 
nog wel meer was gaan houden. Gelukkig heeft God achteraf heel veel nieuwe 
vriendschappen ervoor in de plaats gegeven.  
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Hoofdstuk 9  

Brief van Joeri 

 

Na dit moment was ik natuurlijk heel benieuwd hoe het verder was gegaan metJoeri, 
en hoe hij nou precies was gaan geloven in Jezus. Hij stuurde mij later een lange 
mail:  
 
,,Ik ben christelijk opgevoed, maar ik vond dat er zoveel hypocriete christenen waren 
in de kerk dat ik dit geloof al snel de rug toekeerde. Het paranormale interesseerde 
mij wel en ik las uit interesse veel boeken over paranormale zaken zoals 
handleeskunde, tarot, buitenlichamelijke ervaringen, etc...  Toen ik achttien was, las 
ik in de Paravisie een artikel over de Wicca.  Dit sprak mij heel sterk aan:  Een godin 
die van je houdt, twee wetten nl.: "Liefde is de wet, maar liefde onder wil" en "Doe 
wat je wilt maar schaadt niemand". Voor mijn gevoel was dat alles wat ik nodig had: 
en liefhebbende godin, vrijheid en kracht. 
 
Ik schreef een brief aan deze groep. Deze bleek dichtbij mij te wonen en ze nodigden 
mij uit voor een open avond. Ik was heel erg geïnteresseerd. Ik kwam een paar keer 
op hun open avonden en daarna werd mij een kans geboden om een Wicca-cursus 
te volgen. Ik werd getraind in de Alexandrian-traditie en leerde er veel mensen 
kennen. Na vervolgcursussen vormde ik een eigen groep of coven met een aantal 
mensen die ik had leren kennen. Wicca was op dat punt mijn hele leven. Het was 
alles wat ik maar wilde en ik wilde verder. Ik volgde een cursus in de Gardnerian-
traditie bij Silver Circle, leerde meer over rituele magie. Ik ging ondertussen naar 
bijeenkomsten van mijn eigen coven, waarmee we de volle maansfeesten en de acht 
sabbats vierden zoveel als we konden. Ondertussen vertaalde ik een boek uit het 
Engels,zodat Nederlandse heksen er gebruik van konden maken, en schreef chants 
om de godin de eren. Wicca was alles wat ik wilde. 
 
Na mijn dienstplicht wilde ik een wereldreis maken en Nieuw Zeeland was het eerste 
land dat ik wilde bezoeken. Voor mijn vertrek vertelde de godin, die ik als een stem in 
mijn hoofd ervaarde, dat ze grote plannen met mij had en dat ze mij op een hele 
speciale manier wilde gebruiken. Op de achtergrond hoorde ik echter, dwars door 
haar stem heen, een hele andere stem die continue herhaalde: ,,Pas op Joeri, dit is 
een demon!’’ Ik kon dit niet verklaren, omdat ik niet in demonen wilde geloven, en 
schoof deze waarschuwing angstig aan de kant.   
 
Mijn ouders waren allebei christenen en wisten niet dat ik met de Wicca bezig was. 
Toch baden ze continue voor me. Eenmaal in Nieuw Zeeland aangekomen, ging ik 
liften om op een goedkope manier wat van het land te zien. Vanaf een bepaald 
moment ontmoette ik echter alleen nog maar wedergeboren christenen die mij een lift 
aanboden, maar niet alleen dat: ook voedsel, onderdak en een rondleiding! 
Bovendien hadden deze mensen een liefde die ik niet niet gewend was: Deze liefde 
was echt!  Ze regelden zelfs nieuwe lift-ritjes voor me. Eén van deze mensen gaf mij 
zelfs het adres van andere christenen waar ik heen kon gaan als ik soms geen lift 
kon krijgen. En toen ik op een dag inderdaad geen lift meer kreeg, moest ik wel naar 
ze toe. Maar ook dit waren gastvrije mensen en zij hadden diezelfde liefde. 
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Later ging ik naar Wellington, de hoofdstad van Nieuw Zeeland. Hier probeerde ik 
werk te zoeken, want ik vond Nieuw-Zeeland intussen zo mooi dat ik besloot te 
blijven.  Bovendien dacht ik dat als ik geen werk kon vinden, ik altijd nog een soort 
Wiccaschool kon beginnen en daarmee geld verdienen. Na twee weken in Wellington 
moest ik naar Palmerston North, omdat ik daar had afgesproken met kennissen van 
mijn ouders die daar woonden. Het waren weliswaar christenen, maar het betekende 
voor mij gratis voedsel en onderdak. Ik vertelde deze mensen dat ik christen was, 
want ik vermoedde dat ze me niet zouden accepteren als heks. Bovendien 
herinnerde ik me nog wel hoe dat moest, christen spelen. Opnieuw ontmoette ik bij 
deze mensen echter onvoorwaardelijke liefde. Ze accepteerde mij gewoon en gingen 
niet met mij in discussie. Ze vertelden mij over Gods liefde en lieten die zien door hun 
eigen levensstijl. 
 
Heel bizar was dat ik de stem van de godin niet kon horen zolang ik in dat huis was. 
Ik moest echt het huis uit om met haar te communiceren. Heel vervelend vond ik dat. 
Omdat ik echter had gezegd dat ik christen was, moest ik natuurlijk ook mee naar de 
kerk op zondag. Echt erg vond ik dat niet. Ik dacht dat het gewoon wat zingen was, 
daarna nog even de preek overleven en dan hadden we het weer gehad. Maar deze 
kerk dus niet. Ik ervoer een kracht die dwars door mij heen priemde en ik kon er niets 
tegen doen. Deze kracht kon ik niet anders beschrijven dan pure onvoorwaardelijke 
liefde. Mensen in de kerk knielden huilend op de grond voor God in aanbidding. Een 
aantal mensen kon amper staan blijven onder een kracht die zij de Heilige Geest 
noemden. Ik voelde me ziek worden en ontsnapte naar het toilet om daar op adem te 
komen. Ik kon het echter niet uitstaan dat ik verslagen zou worden door een stelletje 
christenen en besloot daarom een energieschild om mij heen te visualiseren als 
bescherming tegen deze kracht. Normaal werkte dit schild goed, maar zodra ik de 
zaal weer inliep voelde ik dat deze kracht zich niets van dit schild aantrok. Er was 
gewoon niets wat ik ertegen kon doen. Toen zei de voorganger van die kerk in het 
gebed dat er iemand was voor wie het tijd was om zijn leven aan God over te geven. 
Het was tijd om te komen. Ik wist dat dit voor mij bedoeld was, maar toch negeerde ik 
zijn oproep. Ik had immers al een godsdienst en had hun God dus niet nodig. Daarna 
besloot ik echter wel dat ik nooit meer naar zo'n dienst zou gaan. Ik had het gevoel 
dat ik dat niet zou kunnen uithouden. 
 
Ik ging terug naar Wellington en probeerde opnieuw om werk te zoeken, maar 
vreemd genoeg voelde ik mij vanaf dat moment diep ongelukkig. Ik had een liefde 
geproefd, die ik nog nooit eerder had ervaren. Natuurlijk was er wel wat liefde onder 
elkaar binnen de Wicca, maar dat was allemaal heel voorwaardelijk. De liefde die ik 
hier proefde was zo anders, zo puur en zo onvoorwaardelijk. Ik voelde me dus diep 
ongelukkig en liep zo drie dagen rond. Daarna besloot ik de knoop door te hakken: Ik 
besloot dat als de God van de christenen écht was, dat hij zich dan maar eens aan 
mij moest bewijzen. Ik daagde God uit door tegen Hem te zeggen: ,,God, als U 
werkelijk bestaat en als U werkelijk Heer bent, dan moet u zich maar aan mij 
openbaren op een manier die ik niet kan verklaren.’’Ik dacht bij mezelf: ,,Nu ben ik er 
mooi vanaf!’’ 
 
Die avond sliep ik in een jeugdherberg. Doordat er iemand op de kamer lag te 
snurken, kon ik niet slapen. Plotseling leek het alsof er een filmscherm voor mijn 
ogen werd aangeknipt. Ik zag een vlakte met daarin een gat. Ik had een diep 
verlangen om in het gat te vallen en dat deed ik ook. Toen ik de bodem raakte, zag ik 
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allerlei wezens en mensen, die grondig vloekten. Maar ik voelde dat ik nog niet was 
waar ik moest zijn en zakte nog dieper door de grond. Ik kwam in een dieper 
gedeelte en zag dat de muren van vloeibaar vuur waren. Door een opening zag ik 
buiten een vlakte in diepe duisternis gehuld. De eenzaamheid van deze vlakte sneed 
dwars door mij heen. Tegelijkertijd wist ik dat ik hier thuis was en op deze plaats 
hoorde, deze verschrikkelijke eenzame plaats vol met vuur. Ik probeerde te slapen 
en het beeld te vergeten. Ik geloofde immers niet in een hel en dit leek er sterk op! 
 
Midden in de nacht werd ik opnieuw wakker. Ineens vulde de kamer zich met een 
tegenwoordigheid. Het was opnieuw die macht met onvoorwaardelijke liefde. Alles in 
mij wist dat God bij mij in de kamer kwam. Ik kon er niet omheen! Op dat moment 
wist ik dat alles wat ik geloofde als wiccan een leugen was. Toen hoorde ik met mijn 
eigen oren het geluid van een koor zingen naast mijn bed: ,,Er komen stromen van 
zegen, stromen van zegen O Heer!’’ Mijn hele lichaam begon te stuiptrekken en was 
onbeheersbaar. Ik zei ,,Heer als u dit bent, laat dit dan stoppen. Ik geef toe dat u een 
machtigere God bent. Wilt u alstublieft Heer zijn over mijn leven? Ik geef me over aan 
U!’’ 
 
Het zingen stopte. Ik zag twee donkere gedaantes uit mij wegtrekken met de ogen 
open van verbazing en het was het alsof er een explosie van licht en kracht in mij 
plaats vond: wolken van wit licht schoten door mij heen en het voelde alsof ik van 
binnen volledig schoongewassen werd. Dit werd gevolgd door een gevoel van vrede 
die ik nog nooit eerder heb gekend: Rimpelloos en volmaakt. Ik wist niet wat mij 
overkwam! Ik was schoongewassen en voelde God door mij heen werken! Ik wist 
gewoon dat ik nu bij Hem hoorde! Hij kwam niet naar mij toe om in discussie te gaan 
zoals ik van christenen gewend was, maar toonde mij zijn liefde. Zelfs aan de andere 
kant van de wereld wist Hij mij nog te vinden. Ik had Hem niets te bieden, maar Hij 
gaf mij zoveel! Ik werd vervuld met liefde en vrede en kon wel huilen van 
dankbaarheid als ik dacht aan wat Hij deed voor mij! 
 
De volgende dag was het gevoel van vrede er nog steeds. De godin hoorde ik niet 
meer. Er was nu een vrede die mijn hele hart vervulde en ik wist dat Hij nu voor mij 
zou zorgen. In de tijd daarna heb ik Jezus steeds beter leren kennen en Hij heeft 
mijn leven op z'n kop gezet. Hij wacht op mij, elke dag, geduldig en vol liefde! 
Christen zijn, weet ik nu, is geen religie: Het is een relatie! De hypocriete mensen die 
ik vroeger had ontmoet, hadden er een religie van gemaakt, maar Jezus is echt 
geïnteresseerd in een relatie met jou! Hij staat op je te wachten. Elke dag opnieuw 
met uitgestrekte armen zegt Hij: ,,Kom je? Waarom geef je het niet over aan Mij?’’ 
 
Een aantal maanden later kwam de godin weer terug. Ze verscheen 's nachts in een 
soort droom. Maar dit keer was ze niet meer die mooie geheimzinnige vrouw die ik 
kende, maar zag ze eruit als een lelijke draak. Toch herkende ik haar stem. Ze was 
woest en zei dat ik mijzelf aan haar had beloofd! Ik heb haar toen verteld dat ik nu 
aan Jezus toebehoorde en beval haar om weg te gaan in Jezus naam. Ze is nooit 
meer teruggekomen! 
 
Het belangrijkste verschil tussen christendom en andere religies - inclusief Wicca - is 
dat al deze religies een stel regels met een filosofie hebben om tot een soort 
zelfverlossing te komen. Je kunt zelf aan je eigen pad werken. Het draait allemaal om 
jezelf en om de kracht die zogenaamd in jezelf verscholen ligt. Maar Jezus zegt dat 
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wij onszelf niet kunnen verlossen. Alleen Jezus kon dat doen, door voor ons aan het 
kruis te sterven en uit de dood op te staan. Alleen door dit offer en door in Hem te 
geloven en Hem Heer te maken over je leven zul je werkelijk vrij zijn. Als je elke dag 
met Jezus wandelt, sta je er niet meer alleen voor. Hij zal je helpen en leiden. Geef 
Hem een kans!  
 
Het is heel belangrijk dat je helemaal voor Hem kiest. Ik wilde eerst 100% gaan voor 
Wicca.  Kun je nagaan: 100% voor een demon! Zou ik dan minder aan Jezus 
geven?’’ 
 

Je kunt je wel voorstellen dat Joeri het geweldig vond om te horen dat ik nu zelf ook 
voor Jezus had gekozen. Hij had geen idee dat het kaartje dat hij mij had gestuurd, 
zo’n effect had gehad. Toch vroeg ik me af of wij de enigen waren – de enige heksen 
die hadden ontdekt wat het geheim van de godin was. In de afgelopen jaren ben ik 
echter met meer ex-heksen in contact gekomen. De meesten waren overtuigd heks, 
en waren ‘klaar’ met de God van het christendom… maar God had hen gewoon in 
hun nekvel gegrepen en op een manier overtuigd van zijn bestaan, dat ze er niet 
langer omheen konden. Ook werd ik gebeld door bezorgde ouders en leerkrachten, 
en ook door jongeren, die met wicca begonnen waren, maar die nu last kregen van 
depressiviteit, stemmen of angsten. Het was tijd om het geheim van de godin bekend 
te maken!  
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Hoofdstuk 10 

Vragen, vragen, vragen…. 
 
Ik had nu wel ontdekt dat de God van de bijbel echt bestaat, en ook gemerkt dat Jezus veel 
sterker is dan de godin, maar er waren nog heel veel dingen die ik niet begreep. Dingen over 
God, maar ook over wicca. Wat was daar nou eigenlijk zo fout aan? Gelukkig werd ik op dit 
punt heel goed opgevangen in de gemeente van Esther. Ik voerde gesprekken met een man, 
Nico, die me veel kon uitleggen. ,,Je moet begrijpen dat er een kosmische strijd aan de gang 
is’’, vertelde hij. ,,En daarin bestaat er geen neutraliteit! De strijd gaat tussen God en zijn 
engelen, tegenover de duivel met zijn boze geesten en demonen. Ieder contact dat je als 
mens zoekt met de geestelijke wereld, is óf contact met goede geesten, óf met kwade. Er is 
geen neutraal terrein.  
De inzet van deze strijd zijn wij, mensen. Voor God zijn wij het meest kostbare op aarde. Hij 
wil alles doen om onze liefde te winnen, maar Hij laat ons de vrije keus om op zijn liefde in te 
gaan of niet. De duivel is tegelijkertijd vanuit jaloezie zó kwaad op God, dat hij alles op alles 
zet om mensenlevens te vernietigen. Ooit was hij een heel hoge engel was met een unieke 
positie, maar hij werd jaloers en wilde God van de troon stoten. Om die reden heeft God hem 
uit de hemel gegooid. Nu gaat de duivel op aarde rond om mensen, die hem daarvoor de 
ruimte geven, kapot te maken. Daarin gaat hij heel sluw te werk, maar hij maakt slaven van 
ze. Slaven van zichzelf, hun egoïsme, en slaven van demonische machten. Wij hebben de 
heerschappij over ons leven uit handen gegeven. Niet aan God, maar aan de duivel.’’  
 
Ik protesteerde. ,,Hekserij heeft niks met de duivel te maken.’’ vond ik. ,,Dat is een 
vergissing,’’ ging hij verder. ,,Ieder mens heeft diep van binnen het verlangen om God te 
aanbidden. Dat komt omdat wij door God zijn geschapen. Doordat er zonde in ons leven is 
gekomen, is er een kloof gekomen tussen God en ons. Maar we verlangen nog steeds naar 
hem. Daarom zie je dat zoveel mensen geloven dat er ‘iets’ is, dat is namelijk ingeschapen. 
Maar de duivel weet dat ook, dus die komt met allerlei godsdiensten en religies – zoals wicca 
– en doet net of je daarmee bij God kunt komen. Maar dat is dus niet zo. Je kunt alleen bij 
God komen door Jezus.’’ Dat begreep ik niet. ,,Waarom dan?’’ Hij ging verder: ,,Als je wilt 
beoordelen wat goed en fout is, dan moet je naar God kijken. Hij is de norm, de maatstaf en 
Hij is heilig. Alles wat niet heilig is, kan niet bij Hem in de buurt komen. Jij en ik, iedereen, 
heeft dingen gedaan die verre van heilig zijn. Daardoor hebben we een schuld opgebouwd 
bij God. We hebben niet geleefd zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat was een heerlijk 
leven, zonder schuld of schaamte of straf, maar juist in volledige ontplooiing van ieder uniek 
mens. Maar nu? Doordat we het voorgoed verpest hebben bij God, lijkt de zaak hopeloos. 
Omdat God echter zoveel van ons houdt, heeft Hij voor een oplossing gezorgd: Jezus. Jezus 
is de zoon van God, maar Hij is naar de aarde gekomen om als mens te leven en alle 
zonden op zich te nemen van de mensheid. Jezus heeft ook de straf gedragen die God had 
uitgesproken over de zonde. En als je in Jezus gelooft, dan wordt zijn offer voor jou geldig. 
Dan is jouw schuld bij God afbetaald en kun je weer met God leven. Dan kun je weer in de 
bestemming komen die God al die tijd al met jou heeft gehad. Een andere manier is er niet. 
Je kunt nooit zelf je schuld afbetalen, hoe goed je ook je best doet om braaf en keurig te 
leven. Er zullen altijd egoïstische dingen in je leven blijven. Ja, zelfs het feit dat mensen 
willen proberen buiten Jezus om rechtvaardig te worden, getuigt van een hardnekkige trots 
en van niet willen erkennen wat de waarheid is, namelijk dat ze zondaars zijn!’’ 
 
Zijn verhaal maakte andere vragen los. ,,Kun je dan geen goede geesten oproepen?’’ Nico 
schudde zijn hoofd. ,,Nee. Iedere keer dat je zelf geesten oproept of probeert in de toekomst 
te kijken, en je doet dat búiten God om, kom je in contact met boze geesten.’’ ,,Maar waarom 
dan?’’ Ik wilde het begrijpen. ,,Dat komt ook weer door dat oorspronkelijke plan van God. Hij 
wilde dat we met Hém zouden leven en dat we Hém zouden aanbidden voor alles wat Hij 
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doet en geeft en maakte. Hij wil dat we Hem vertrouwen voor alles wat ons leven betreft, ook 
de toekomst. En het mooie is dat we Hem ook echt kúnnen vertrouwen. We kunnen altijd tot 
Hem bidden om hulp, en Hij helpt ons. De engelen zijn Zijn dienaren, die Hij uitstuurt om ons, 
mensen, te dienen. God is degene die deze engelen, die in wezen goede geesten zijn, de 
opdracht geeft om iets te doen, op het moment dat Hij dat wil. En vergeet niet: God houdt 
van je. Hij zal je nooit in de steek laten. Hij wil en zal voor je zorgen. Dus als Hij weet dat je 
hulp van engelen nodig hebt, dan zal Hij die sturen. Maar bij magie is het de méns die zo’n 
geest een opdracht wil geven. De engelen van God zullen jou op zo’n moment nooit 
gehoorzamen; ze luisteren alleen naar God. Dus wat voor geesten zullen er dan wél 
luisteren naar je? Demonen, geesten die in opstand zijn gekomen tegen God!’’ 
 
,,Was wicca daarom fout?’’ vroeg ik. ,,Want ik deed toch wel een heleboel góede dingen als 
heks? Ik vervloekte toch niemand? Waarom was het dan verkeerd?’’ Gelukkig kon hij me dat 
ook uitleggen.  
,,De wicca erkent God niet als de Schepper, als de enige God. Zij zeggen dat er een 
heleboel goden zijn… zolang het maar niet om Jezus Christus gaat. Dat is dus afgoderij. En 
natuurlijk zijn er wel andere goden… maar dan niet met een hoofdletter. Het zijn demonen, 
boze geesten die je willen misleiden op een dwaalspoor. In de wicca bedreef je magie met 
behulp van deze ‘goden’. Maar hun bron is niet de God van liefde en trouw, maar satan, de 
bedrieger die erop uit is mensen kapot te maken. Daarom is er eigenlijk geen verschil tussen 
witte magie en zwarte magie, want in beide gevallen is de duivel hun bron.’’ 
Dat ging mij net eventjes te hard. ,,Maar ik deed toch goéde dingen? Ik hiélp toch mensen?’’ 
Hij knikte. ,,Ja… voor eventjes. Als jij planten of kruiden gebruikt om thee te maken, dan is 
het de natuurlijke kracht die in zo’n plant aanwezig is waardoor er iets gebeurd. In spinazie 
zitten bijvoorbeeld vitaminen en mineralen. Als we die eten, dan is dat gezond voor ons. Zo 
kun je ook met kruiden bezig zijn. Maar wanneer jij die kruiden plukt op een bepaalde manier 
en bij aanroeping van allerlei geesten, dan is het niet meer dat plantje zélf wat actief is, maar 
dan is het de geestelijke macht die jij hebt aangeroepen, die aan het werk gaat. En daar 
wordt je uiteindelijk niet beter van. Het is bekend dat mensen die bijvoorbeeld bij een 
waarzegger of genezer zijn geweest, op korte termijn geholpen lijken te zijn. Maar later 
krijgen ze vaak last van nachtmerries of depressiviteit of andere klachten. Er zijn veel 
mensen die je hierover uit eigen ervaring kunnen vertellen. Magie is echt gevaarlijk, ook al 
lijkt dat in eerste instantie niet zo. En zelfs als je hier in dit leven nog niet direct iets zou 
merken, dan komt er een dag waarop je sterft. Dan kom je voor God te staan. En als je in dit 
leven niets met Hem te maken wilde hebben, dan wil Hij in de eeuwigheid niets met jou te 
maken hebben. Dan zul je voor eeuwig je straf moeten uitzitten in de hel. Weet je waarom 
dat zo erg is? Omdat God al die jaren zo’n geweldig plan met je leven had, waarin Hij al zijn 
liefde wil uitstorten over je!’’  
 
Ik kwam nog even terug op zijn opmerking over witte en zwarte magie. ,,Jij roept wel erg 
gemakkelijk dat het uit dezelfde bron komt’’, zei ik. ,,Maar als dat zo is, dan is de duivel toch 
gek? Hij gaat toch geen mensen beter maken, terwijl jij beweert dat hij ze wil vernietigen? En 
nogmaals, heksen geloven niet in de duivel, dus waarom is magie dan zo slecht?’’ 
Nico had gelukkig begrip voor al mijn vragen. ,,Als ik niet in vrachtwagens geloof, en ik 
beweer dat ze er niet zijn, wat gebeurt er dan als ik midden op de snelweg ga staan? Dan 
rijdt zo’n vrachtwagen echt over me heen, of ik er nou in geloof of niet. En zo is het ook met 
satan. We kunnen wel roepen dat hij niet bestaat, maar dat doet niks af aan de werkelijkheid. 
Hij is er écht. Maar hij heeft veel vermommingen. Sommige mensen zitten vol bitterheid en 
voor hen is zwarte magie een manier waarop zij uiting kunnen geven aan hun gevoel. 
Andere mensen willen juist graag de wereld mooier maken, en voor hen is witte magie de 
manier om dat te bereiken. Maar ze gebruiken een geestelijke kracht, die allebei buiten 
Jezus Christus om gaat. Het is een kracht van de duivel. Maar daarmee is hij niet gek als hij 
mensen lokt met witte magie. Het is juist een sluwe manier om mensen in zijn machtsgebied 
te krijgen. Want heb je eenmaal de deur voor hem geopend, dan zal hij steeds meer gebied 
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in je leven gaan innemen. Maar op zo’n slimme manier, dat het net lijkt of het niks te maken 
heeft met die magie.’’ 
 
Er is nog iets dat ik wil weten. ,,Hoe komt het dat sommige mensen worden geboren met 
paranormale gaven? Als klein kindje heb je toch niet al contact met die geesten? En als er 
dan geen reïncarnatie is, hoe komt het dan dat sommige mensen zich toch dingen kunnen 
herinneren uit een vorig leven? Soms zelfs met data en namen nauwkeurig erbij!’’ Hij knikt. 
,,Dat kan inderdaad. Het gebeurt dat mensen zo worden geboren. Maar…’’ vervolgt hij 
nadrukkelijk, ,,je moet niet denken dat er daarom ‘dus’ geen geesten in het spel zijn! Als jouw 
voorouders zich hebben beziggehouden met occulte dingen, dan gaan die geesten meestal 
verder in het volgende geslacht. Bijvoorbeeld als jouw oma ooit aan hekserij heeft gedaan, 
dan kunnen die geesten actief blijven, ook in jouw leven, zodat jij wordt geboren met 
zogenaamde paranormale gaven. Maar eigenlijk is het een vorm van demonische 
beïnvloeding in jouw leven. En weet je wat er dan gebeurt, als je dat bij jezelf ontdekt? Je 
gaat die ‘gave’ verder ontwikkelen, en daarmee geef je die geesten eigenlijk toestemming 
om actief in jouw leven aan de slag te gaan. Datzelfde is er aan de hand in het voorbeeld wat 
jij noemde, van mensen die zich allerlei dingen herinneren uit een vorig leven. Het zijn niet 
hun eigen herinneringen, maar het zijn demonische geesten die hen die dingen influisteren. 
En dan lijkt het zó echt, net of ze het zelf hebben meegemaakt. Kijk, die geesten zijn eeuwig, 
dus die waren er indertijd ook echt bij. Daarom kunnen ze jou dingen vertellen die je zelf niet 
had kunnen weten. Maar het zijn echt geen ‘herinneringen’!’’ 
 
Hoewel ik goed kon volgen wat Nico probeerde uit te leggen, bleven er steeds nieuwe 
vragen opborrelen. ,,Als God dan alle macht heeft, en die demonen niet, hoe komt het dan 
dat magie toch werkt?’’ Ik bleef maar vragen stellen, alsof Nico alle antwoorden had, dus 
soms moest hij even nadenken. Nu ook. ,,Tja… er zijn ook wel eens mensen die vragen 
waarom er nog zoveel lijden is in deze wereld, als God alle macht heeft. Ik denk dat het komt 
omdat God ons als mensen bepaalde mogelijkheden en macht heeft gegeven. Wij gebruiken 
het verkeerd, maar God verandert ons niet in een stel imbecielen. Hij ontneemt ons niet onze 
keuzen en mogelijkheden. En dat doet hij met die geesten ook niet. Zij hadden oorspronkelijk 
een speciale taak in Gods schepping, om mensen te helpen te leven in hun bestemming. 
Daarvoor had God ze speciale kracht gegeven. Nu deze geesten hebben besloten God te 
verwerpen, heeft Hij ze niet hun macht afgenomen. Je moet niet vergeten dat het 
eindoordeel nog komt. Dan is het gedaan met hun macht. Maar op dit moment kunnen ze 
nog veel doen. En aan de andere kant kunnen ze veel doen, omdat mensen niet 
vastbesloten zijn om hun geestelijke deuren potdicht op slot te doen voor deze geesten. 
Integendeel, heel veel mensen zetten hun deuren open voor hun invloed, of zijn in elk geval 
onbeschermd omdat ze niet in Jezus geloven.  
 
Ik moet denken aan de nacht die volgde op mijn bekering, en hoe het bloed kolkte in mijn 
lichaam. ,,Hoe kwam dat?’’ wil ik weten. ,,Dat kwam omdat jij zelf een verbond hebt gesloten 
met de godin, waarin jij zei dat je bloed uit je lichaam mocht stromen als je ooit dat verbond 
zou verbreken. De godin hield je aan je woord en het is maar goed dat jij die dag Jezus hebt 
aangenomen, want anders kon er wel eens iets heel erg gebeurd zijn. In je eentje ben je 
nooit sterk genoeg om het op te nemen tegen demonische machten.’’ Hij legt me uit hoe 
belangrijk het is om het verbond heel bewust af te zweren en te herroepen. Ook herroepen 
we mijn geheime heksennaam en iedere andere eed die ik ooit aflegde. Al mijn boeken en 
magische spullen, zoals mijn mes en zwaard en pentagram, gooi ik weg of verbrand ik. Ook 
allerlei cd’s met muziek die me aan mijn heksentijd herinneren, breek ik in tweeën. Ik wil 
radicaal zijn en helemaal breken met wicca. Het lijkt zo verleidelijk, maar wicca is als een 
snoepje waar gif in zit.  
 
Bevrijding 
Via de kerk van Esther kwam ik in contact met mensen die van God een speciale taak 
gekregen hadden om mensen te helpen los te komen van demonische invloeden in hun 
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leven. Zij vertelden: ,,We noemen dat bevrijding. Dat neemt niet al je verdriet en zwakke 
karaktertrekken weg, maar het slaat wel de grond weg onder de voeten van de demonen die 
je lastig vallen.’’ Ze gaven me uitleg over het wegnemen van de wettelijke grond in mijn leven 
voor deze geesten, de ‘legale reden’ waarom ze in mijn leven mochten zijn. Die wettelijke 
grond bestond in mijn geval uit het feit dat ik ze letterlijk had uitgenodigd toen ik een verbond 
sloot met de godin. Voor andere mensen gelden weer andere redenen, bijvoorbeeld door 
dingen die ze hebben gedaan (zoals glaasje draaien, overspel, gokken etc.) waarmee ze 
eigenlijk zonder woorden tegen hen zeiden: je bent welkom. Vanuit de bijbel lieten ze zien 
dat er ook demonische invloed kan zijn in je leven, doordat één van je (voor)ouders zoiets 
heeft gedaan, wat doorwerkt in jouw leven. Dit soort dingen noemt de bijbel zonden. Door 
me in Jezus´ naam te bekeren van al mijn zonden en die specifiek te belijden aan Hem, 
hadden deze geesten officieel geen houvast meer in mijn leven en konden ze in de naam 
van Jezus worden uitgedreven. Voordat ze dat deden, kreeg ik een coach die me vooraf 
hielp bij mijn bekering, maar die me ook na die tijd zou helpen als ik weer strijd zou ervaren, 
zoals in die ene nacht.  

Bekering 

Zo leer ik beetje bij beetje wat bekering is, namelijk mijn leven weer helemaal in lijn brengen 
met hoe God het heeft bedoeld. Dat was niet altijd even makkelijk, maar ten diepste een 
fantastisch proces. Waarom was het niet makkelijk? Ik zal een voorbeeld geven. Ik was 
gewend om heel gemakkelijk te liegen. Geen belangrijke leugens, maar een ‘leugentje om 
bestwil’ – meestal bedoeld om mijn eigen eer te redden. Maar van Jezus leerde ik dat ik de 
waarheid moet spreken – en dat die waarheid me vrij zal maken, bijvoorbeeld vrij van angst 
voor mensen, en wat zij van me vinden. Maar ik was het zó gewend om te liegen, dat het 
een tweede natuur was. En nogmaals, ik was echt geen grove leugenaar! Maar als je iets zo 
gewend bent, is het heel lastig om het af te leren. Nu kwam ik in situaties waar de leugen mij 
schijnbaar had kunnen ‘redden’, maar waarin ik door de spreken van de waarheid een 
confrontatie niet meer uit de weg kon. Een ander voorbeeld noemde ik al eerder; het 
weggooien van bepaalde cd’s. Dat ging me echt aan het hart, want muziek raakt je diep. Het 
maakt heel veel emoties en herinneringen los. Maar juist daarom moest die muziek weg, om 
werkelijk los te kunnen komen van die periode in mijn leven! Ik had erg van hardrock 
gehouden, en sommige teksten, zoals van Metallica, gaan echt regelrecht in tegen God. 
Maar de muziek was zo móói…! Omdat ik nu had ontdekt dat God bestaat en dat Jezus leeft, 
wilde ik voor Hem kiezen en Hem ook de eer en respect geven die Hem toekomen, dus 
daarom deed ik die cd’s weg. Maar als ik dan af en toe weer een nummer van Metallica 
hoorde op de radio, moest ik me echt stevig bedwingen om niet opnieuw een cd van ze te 
kopen.  
Nog een voorbeeld: mijn laatste vriend had inmiddels een nieuwe vriendin. Die vond het niet 
prettig dat hij en ik nog af en toe contact hadden, en ze hadden er regelmatig ruzie over. 
Jezus zegt echter dat de vredestichters gezegend zijn door God, dus dat wilde ik zijn: een 
vredestichter in plaats van een ruzieveroorzaker. Ik koos om het contact helemaal te 
verbreken, zelfs al vond ik dat voor mijn eigen gevoel niet leuk. Maar hún relatie was 
belangrijker dan mijn sporadische contact met hem!   
 
Bekering is dus heel praktisch: vanuit een innerlijke overtuiging door de Geest van God, ga 
je aan de slag. Maar bekering is niet alleen het breken met bepaalde dingen, het ‘laten’ van 
dingen’. Het is ook het juist wél doen van andere dingen. Betrouwbaar zijn, integer, eerlijk, 
behulpzaam, niet egoïstisch, respectvol naar mijn ouders… Vooral wat mijn vader betreft heb 
ik veel moeten leren van God. Aan de buitenkant gezien ging ik goed met mijn vader om, 
maar ten diepste was er een brok verwijt en disrespect. God, mijn hemelse Vader, gaf me 
nieuwe liefde voor mijn eigen pa en liet me zien dat ook hij ‘maar’ een mens was. Jarenlang 
was dat iets wat ik met mijn verstand wel wist, maar nu gaf God me er echt vrede over.  
Ook mijn hele denken moet op zijn kop, moest ‘bekeerd’ worden. Als het nu volle maan was, 
wilde ik niet langer denken aan de betekenis die heksen daaraan geven, maar wilde ik me 
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bewust richten op het feit dat God voor alles zorgt: voor licht overdag en licht ’s avonds. Hij 
heeft de seizoenen ingesteld en het is goed om daar rekening mee te houden, maar het 
belangrijkste is om rekening te houden met Hemzelf! Het is geweldig om Hem te kennen en 
iedere dag te leven uit de kracht van zijn heilige Geest. Hij is veel sterker dan de godin… 
veel liefdevoller, zorgzamer, eerlijker, beter…. Ach, Hij is niet te vergelijken met de godin. Zij 
is een bedrieglijke geest uit het rijk van de duisternis, maar mijn God, die zijn Zoon Jezus 
Christus gaf om mij te redden, Hem blijf ik de rest van mijn leven trouw. Niet omdat ik mijn 
bloed daarvoor geef, maar omdat Híjzelf zijn bloed gaf!  
 
DUIK IN HET DIEPE 

 Welke vragen en reacties komen bij jou op als het gaat over ‘is wicca verkeerd’?  

 Voor God ben jij het kostbaarste op aarde. Heb jij wel eens op die manier over jezelf 
gedacht? Wat vind je ervan? 

 Welke vragen heb jij over het christelijk geloof? Heb je in dit hoofdstuk wat meer 
duidelijkheid gekregen? Wat zou je nog willen vragen?  

 Ik leerde dat wicca is als een snoepje waar gif in zit. Probeer eens uit te leggen 
waarom ik tot die overtuiging kwam.  Ben jij het er mee eens? Waarom wel/niet? 

 Zou jij Jezus willen leren kennen zoals ik Hem heb leren kennen? Waarom?  



Het geheim van de godin © - Marloes van der Welle – info@optimataal.nl Pagina 40 
 

Hoofdstuk  11  

Heksenvervolgingen 

Eén van de redenen dat wicca’s voorzichtig zijn met het uitkomen voor hun overtuiging, is 
dat ze bang zijn voor vervolging. De Kerk heeft eeuwenlang een letterlijke heksenjacht 
geopend op mensen die in hun ogen heks waren. Op het dieptepunt van deze ‘hype’ werd de 
beschuldiging ‘hekserij’ een gemakkelijke manier om het land van je buren in te kunnen 
pikken. Eén van de redenen dat heksen een geheime naam hebben, is dan ook dat het hun 
ware identiteit beschermd. Vroeger, als één van hun kringgenoten werd opgepakt op 
beschuldiging van hekserij, konden ze in alle oprechtheid geen namen noemen van anderen 
die bij de heksenkring hoorden. Ze kenden tenslotte alleen maar hun geheime heksennaam, 
en daar had de politie niets aan! 

 
Die angst lijkt nu misschien overdreven of ongegrond, maar als heks leefde ik toch met de 
gedachte dat je ‘nooit kunt weten’ of het tij nog eens zou keren, en of de tolerantie nog eens 
zou afnemen. In de bieb, mijn geliefde plekje, ging ik eens op zoek naar een boek waarin de 
geschiedenis van de heksenvervolging beschreven staat. Er zijn allerlei verslagen van 
mannen en vrouwen die – op verzoek van de Kerk – door de politie werden opgepakt 
vanwege hun vermeende ‘heks-zijn’. In 1468 bepaalde de Rooms-katholieke kerk dat 
hekserij een 'buitengewone misdaad' was. Daardoor konden tijdens een rechtszaak alle 
regels die normaal golden opzij worden gezet. Paus Innocentius VIII gaf daarmee het 
startsein voor een grootscheepse heksenvervolging. In de Middeleeuwen was er veel 
bijgeloof onder het volk, en men zag overal duivelse geesten. Toen er allerlei ziektes (pest) 
en epidemieën uitbraken, moest de Kerk met een antwoord komen. Er moest een zondebok 
worden aangewezen! En die werd gevonden: de schuld lag bij heidense, ketterse, goddeloze  
mannen en vrouwen die een pact met de duivel hadden gesloten. De heksenjacht barstte 
los.  

In 1486 brachten twee Rooms-katholieke monniken, Heinrich Kramer en Jacob Sprenger, 
een boek uit waarin ze beschreven hoe je heksen kon herkennen en wat ze deden. Ook 
stonden er manieren in beschreven waarop je eventuele heksen kon dwingen tot een 
bekentenis. Dit boek heette de 'Malleus maleficarum', oftewel de 'Heksenhamer'. Het werd 
het eerste ‘handboek voor heksenjagers’, waarin ook het stuk van paus Innocentius VIII werd 
opgenomen.  

Sommige dingen die erin stonden, waren nogal vergezocht. Zo stond er bijvoorbeeld dat 
vooral vrouwen verdacht waren. Waarom? Omdat ze al sinds de zondeval gevoeliger en 
goedgeloviger waren om door satan te kunnen worden misleid, net als Eva. Ze waren 
bovendien dommer, en daardoor zwakker om satans verleidingen te weerstaan. Mannen 
konden geen heks zijn, volgens het handboek, want Jezus was een man geweest en dat 
toonde wel aan dat mannen superieur zouden zijn in geestelijke zaken, en dichter bij God. 
Nee, vrouwen waren verdacht, juist als ze veel naar de kerk gingen – want de duivel is sluw 
in zijn tactieken! Ook vertelde het handboek wat heksen konden doen: ze konden het laten 
regenen en onweren, ze konden je ziek maken, of verliefd, oogsten doen mislukken, 
veranderen in een zwarte kat, op een bezemsteel vliegen door de lucht en onverwachts uit 
het niets ergens opduiken. Als je niet oppaste, maakten ze je onvruchtbaar of spraken ze 
een vervloeking over je uit. Deze dingen hadden de schrijvers van de Heksenhamer dus wel 
goed begrepen!  
 
De heksenjacht leidde, eerst vanuit Rooms-katholieke kerk, maar later ook door de 
Protestanten, tot tienduizenden slachtoffers. Een klein deel daarvan hield zich inderdaad 
bezig met rituele magie, maar er werden ook duizenden mensen onschuldig het slachtoffer. 
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De bekentenissen werden vaak verkregen na vreselijke martelingen. Zo werden ‘heksen’ 
regelmatig aan een waterrad gebonden en gingen net zolang kopje onder tot ze onder 
ademnood toegaven. Of wat te denken van een heksenwaag: als een vrouw te licht woog, 
was dat het bewijs dat zij heks was – ze kon dan namelijk vliegen. En dat in een tijd van 
armoede! Als er niet voldoende bewijzen waren, kon de rechter ook kiezen voor een 
‘godsoordeel’. De vermeende heks werd dan geboeid in het water gegooid. Bleef ze drijven, 
dan was het heks-zijn van de vrouw aangetoond en werd ze veroordeeld tot de brandstapel, 
wurging of verbranding. Als de vrouw zonk, dan was haar onschuld bewezen en werd de 
aanklager gestraft. Jammer genoeg was de onschuldige vrouw op dat moment al wél 
verdronken…Uiteraard wilde de Kerk niet verantwoordelijk zijn voor het doden van burgers, 
daarom droeg ze de taak van executie over aan de plaatselijke autoriteiten.  
 
Dit is een zwarte bladzij uit het verhaal van de Kerk, maar het is jammer genoeg een waar 
gebeurd verhaal. Duizenden zijn zogenaamd in Gods naam onschuldig vermoord. Als heks 
verweet ik het de christenen, dan er nog nooit officieel excuses is aangeboden hiervoor. Een 
paar jaar geleden heeft de paus dat overigens alsnog gedaan. Christenen  mogen dan ook 
niet anders dan erkennen dat de heksenvervolging schandalig waren en verkeerd.  
 
Zelf had ik als heks weinig interesse om het gesprek met christenen aan te gaan: wat mij 
betrof, hadden ze nog steeds dezelfde vooroordelen als een paar eeuwen geleden. Ze 
zouden toch niet met een open houding willen of kunnen luisteren naar me, en op zo’n 
manier heeft een gesprek weinig zin. Het is belangrijk dat we als christenen dergelijke 
hindernissen uit de weg helpen, en dat kunnen we om te beginnen doen door eerlijk te 
erkennen waarin we fout zijn (geweest) als Kerk. Dat helpt mee om de weg te openen voor 
een gesprek, een getuigenis.  
 
Maar naast deze erkenning is er nog een andere kant: dat er wel degelijk een demonische 
wereld is waarin mensen verstrikt en gevangen raken – bewust of ongewild – en waartegen 
we als christenen een duidelijke waarschuwing moeten laten horen. Niet vanuit veroordeling, 
maar vanuit respect voor de overtuiging van de ander. Maar ook met zo’n respect, dat de 
ander het waard is om gewaarschuwd te worden! Met het schrijven van dit verhaal ben ik 
niet uit op een nieuwe heksenjacht, maar ik heb wel een oprecht verlangen om je te 
waarschuwen en zo mogelijk te redden uit de misleiding van wicca!  
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Hoofdstuk 12 

Nieuw begrip 
 
Vaak zie je achteraf de dingen beter dan vooraf. Dat merkte ik ook zelf weer, na mijn 
bekering. Ik had onbewust allerlei vooroordelen tegen het christendom. Hoewel ik maar een 
beetje kennis had van het christendom, had ik toch jarenlang geleefd met de gedachte dat ik 
het een eerlijke kans had gegeven en dat ik er genoeg van afwist om het terzijde te 
schuiven. Achteraf bleken sommige van die vooroordelen te kloppen, maar genoeg andere 
niet. Allerlei vragen en kanttekeningen die ik had bij de bijbel, bleken bovendien gewoon te 
weerleggen en te verklaren. En de grootste vergissing die ik had gemaakt, was de kerk op 
één lijn te plaatsen met Jezus Christus, degene om wie het allemaal gaat. De kerk maakt 
gigantische fouten – de heksenvervolgingen zijn maar één voorbeeld – maar daarmee kun je 
nog niet zeggen dat God ook zélf fout is. Ook dacht ik dat de kerk saai was – en sommige 
kerken zijn dat gewoon ook – maar het leven met God is dat absoluut niét! Er is een groot 
verschil tussen religie en relatie, en ik heb ontdekt dat God een relatie met mij wil. Dat plaatst 
de rest in een heel ander daglicht.  

Contact met het bovennatuurlijke  

Eén van de dingen die mensen aanspreekt in wicca, is het mysterieuze en het contact met 
de bovennatuurlijke wereld. De kerk lijkt daarbij vergeleken vaak maar saai, traditioneel en 
menselijk. Maar kijk eerst eens naar Jezus, in plaats van naar de kerk. Hij leeft voortdurend 
in contact met die bovennatuurlijke wereld. Engelen dienen Hem en een enkel woord is 
genoeg om hele slagordes van engelen op te roepen Hem bij te staan. Hij gaat confrontaties 
met boze geesten niet uit de weg, integendeel. Als mensen worden gekweld door demonen, 
drijft hij die kwelgeesten uit. Als ze mensen ziek maken, stuurt Hij zo’n geest weg en geneest 
de persoon. Hij vertelt over het Koninkrijk van God, waarin vrede en gerechtigheid heersen, 
maar ook over het rijk van de duisternis, een goed georganiseerd, boosaardig rijk onder 
leiding van satan. Ook leert Hij hoe de geestelijke wereld eruit ziet en welke invloed die op 
ons heeft.  ,,Als je een boze geest wegstuurt, maar je wordt niet vervuld met de Geest van 
God, dan ziet het er slecht voor je uit. Zo’n geest dwaalt namelijk over de aarde, op zoek 
naar een woning, en als jouw geestelijk huis leeg blijft staan, trekt hij er op een dag weer in. 
Samen met een paar van zijn makkers in het kwaad!’’ Hij vertelt hoe sluw satan is als het 
gaat om het misleiden van mensen. Hij leert dat deze geesten ons kennen en ons 
gadeslaan. Ze weten wie we zijn, zodat ze kunnen misbruik maken van onze zwakke 
plekken en ons kunnen bedriegen op die terreinen in ons leven waar we zoeken naar échte 
antwoorden. Maar Paulus, één van Jezus’ volgelingen, leert ook hoe we weerstand kunnen 
bieden en de strijd aangaan. ,,Jullie zitten middenin een worstelwedstrijd. Maar die wedstrijd 
gaat niet tegen mensen, niet tegen bloed en vlees, maar het is een strijd tegen geestelijke 
machten. Mensen zijn niet jouw vijand, maar de geestelijke machten die achter hen schuilen, 
de geesten naar wie ze luisteren – bewust of onbewust. Daarom moeten jullie wapens ook 
niet menselijk zijn, maar geestelijk! Neem dus de gehele wapenrusting die God geeft, zodat 
je kunt standhouden.’’ 
 
Als je kijkt naar Jezus, dan zie je iemand die in het middelpunt van die geestelijke wereld 
staat. Letterlijk, want satan weet wie Jezus is en wil Hem daarom tegenhouden. De hele 
kosmische wereld duikt bovenop Jezus, waarbij mensen worden misleid en ingezet om Hem 
te vernietigen. Satan weet dat Jezus gekomen is om de waarheid bekend te maken, om 
mensen te redden en om de geesten van de duisternis te ontmaskeren, te verslaan en te 
ontwapenen. Als Jezus in de buurt is, dan beginnen demonen zich te roeren. Ze weten wie 
de sterkste is! In de geestelijke wereld is Jezus bovendien degene met alle macht. Hij staat 
ver boven de krachtigste demon. Als Hij één woord zegt, staan mensen op uit de dood of 
worden genezen – zelfs al zijn ze op dat moment tientallen kilometers bij Hem vandaan. Nog 
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een woord is genoeg om een waarzeggende geest uit te drijven. Trouwens, dat laatste deed 
Jezus niet zelf, maar één van zijn volgelingen, Paulus. De opdracht daartoe had Jezus 
gegeven aan ál zijn volgelingen: ,,Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om 
niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.’’ (Mattheüs 10:7).  
En gelukkig zijn er steeds meer christenen die herontdekken dat dit ook voor hen geldt, hier 
en nu. De kerk heeft zich eeuwenlang passief opgesteld en zelfs van de domme gehouden 
als het ging om bovennatuurlijke zaken, maar de bijbel staat er vol mee en geeft iedere 
christen een duidelijke opdracht hun plek in de hemelse gewesten in te nemen en de 
confrontatie met de geestelijke wereld aan te gaan. In de naam van Jezus’, want Hij is 
degene met de hoogste autoriteit – dat erkennen alle geesten. Daarom zijn er steeds meer 
predikers die bidden voor genezing en bevrijding, en door wie God wonderen en tekenen 
heen doet. Zoek daarom een kerk die zich hier mee bezighoudt, en zie met eigen ogen God 
aan het werk!  
 
Juist omdat God de geestelijke wereld zo goed kent, waarschuwt Hij in de bijbel voor alles 
wat met toverij te maken heeft. Hij weet dat achter wichelen, pendelen, kaartlezen, toekomst 
voorspellen of welke andere vorm van magie ook, een geestelijke realiteit staat die door veel 
mensen verkeerd wordt ingeschat. Uit liefde verbiedt Hij ons daarom er ook maar íets mee te 
maken te hebben. Net zoals je een kind verbiedt om de snelweg over te steken. Zo’n kind 
ziet het gevaar niet als het vrolijk op de stoep huppelt en zijn bal ziet verdwijnen tussen het 
verkeer, maar als volwassene weet je welke brokken ervan kunnen komen als zo’n kind 
achter de bal aanduikt! Ziet God ons dan als infantiele wezens, zonder enig gevoel van 
verantwoordelijkheid? Integendeel! Maar Hij ziet ons wel als beperkte mensen, die niet alles 
kunnen overzien. En wie zal durven beweren dat hij of zij dat wél doet? Wie heeft alle 
wijsheid in pacht? Als heks dacht ik dat ik het kon: alles zo goed inschatten dat ik niemand 
kwaad deed. Maar kon ik echt wel inschatten of mijn gedrag hier en nu geen gevolgen zou 
hebben voor een ander deel van de wereld? Alleen God, die veel groter en wijzer is dan 
mensen, kan werkelijk de volmaakte aanwijzingen geven. Zelfs als ze in mijn ogen soms 
dwaas lijken. Gelukkig ontdek ik keer op keer dat als ik dóe wat Hij zegt, dat Hij gelijk blijkt te 
hebben, ook al duurt het soms een tijdje voordat ik dat zie.  
 
Soms vragen mensen aan me: ,,Kun je niet gewoon stoppen met wicca, zónder in Jezus te 
gaan geloven?’’ Dat is een goede vraag, maar soms moet ik er van binnen een beetje om 
lachen. Het lijkt wel of mensen álles willen, behalve Jezus. Alles mag en alles is goed, 
zolang het maar niet over God gaat. Dan denk ik: Misschien zijn ze wel bang voor God, om 
zich helemaal aan Hem toe te vertrouwen. Terwijl dat juist het beste is wat je kunt doen! 
Maar even terug naar de vraag. Het antwoord is: ja en nee. Je kunt stoppen met het doen 
van wicca-activiteiten. Je kunt stoppen met pendelen, kaartlezen of waarzeggen. Je kunt 
stoppen met het vieren van de feesten. Je kunt stoppen met het geloven in de godin. Dat kan 
allemaal. Maar wicca is niet zoiets als postzegels verzamelen. Bij wicca sta je midden in de 
geestelijke wereld, en heb je je leven opengezet voor demonische machten. En die gaan niet 
zomaar weg op het moment dat jij stopt met wiccawerk, alsof je een postzegelboek in de 
kast legt. Nee, deze geesten blijven lekker zitten, houden zich misschien een tijdje koest, 
maar blijven waar ze zijn en na een tijdje gaan ze verder met het bereiken van hun opdracht: 
jouw leven, jouw persoonlijkheid en jouw relaties kapot te maken.  
En dan is er nog iets. Je hebt een bepaalde reden gehad om met wicca te beginnen: iets erin 
sprak jou aan. Je dacht er iets in te vinden, waar je naar zocht. Die reden, dat onderliggende 
verlangen, is niet verdwenen op het moment dat je stopt met wicca. En satan weet dat hij op 
dat gebied steeds kan blijven verleiden. Wicca blijft lonken, ook omdat je hele 
gedachtewereld gericht is geweest op de levensstijl van wicca. Alleen dit al is heel moeilijk 
om te doorbreken en van los te komen.  
 
De enige manier om écht te stoppen met wicca, is door deze geestelijke machten uit jouw 
leven weg te sturen. Maar daar heb je het dan, want zelfs wicca’s erkennen dat de 
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geestelijke wereld sterker is dan wij! Je kunt ze niet de baas, zelfs al krijg je door magie wel 
even dat idee. Deze geesten doen wat ze zelf willen, en zolang jij ze maar opdrachten geeft 
die in hun straatje passen – opdrachten waardoor ze in het leven van anderen kunnen 
binnenkomen bijvoorbeeld – willen ze best ‘gehoorzamen’ aan je. Maar een opdracht als ‘ga 
weg uit mijn leven’ past niet in hun plan! Je staat dus machteloos, tenzij er iemand aan jouw 
kant staat die sterker is. En de enige die sterker is, is Jezus Christus. Er staat in de bijbel dat 
Hij aan het kruis de duivel heeft ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over hem heeft 
gezegevierd. Jezus Christus heeft alle macht, in de hemel, en op de aarde, over geestelijke 
en wereldse machten dus. Alleen Hij kan deze demonen de baas, en je hebt Jezus dus 
nodig. Trouwens, niet alleen om bevrijd te worden van deze kwelgeesten kun je niet zonder 
Jezus. Ook om vrij te blijven! In de bijbel leert Jezus dat demonen, als je ze wegstuurt uit je 
leven, eerst blijven rondzwerven, maar daarna bij je terugkomen om te kijken of ze nog een 
ingangetje kunnen vinden bij je. Als je op dat moment niet vervuld bent met Gods heilige 
Geest, kun je het wel schudden. Dan neemt zo’n boze geest een paar andere boze geesten 
mee, die nog erger zijn dan hijzelf, en neemt dan zijn plek weer in. Dan ben je dus nog 
slechter af als voor die tijd!  

Vrouwzijn 

Een ander vooroordeel dat ik had, betrof de plaats van de vrouw in het christendom. Ik 
hoorde altijd roepen dat de vrouw zich moest onderwerpen aan de man. Hij was het hoofd! 
Mijn angstbeeld was dat van een slaafse vrouw, met een rok aan en een brave vlecht in haar 
lange blonde haar, gedwee en dweperig, zonder enige vorm van eigen mening of initiatief. 
Zo wilde ik niet zijn! Bovendien was er in de kerk in zijn algemeenheid veel te weinig ruimte 
voor vrouwen. Ze mochten niet preken, geen leidinggevende rol hebben… het enige waar ze 
goed voor waren, was als kinderoppas (dacht ik). En de mannen het maar goed hebben met 
zichzelf en elkaar! Nee, zo’n mannenbolwerk, daar bedankte ik voor.  
Gelukkig ben ik er achter gekomen dat het niét verplicht is om een rok te dragen, en dat 
iedere vrouw volledig vrouw mag zijn zoals God dat bedoeld heeft. Het is namelijk geweldig 
om vrouw te zijn, we zijn uniek! En make-up en sieraden mogen best, maar ze hoeven niet 
de nadruk te krijgen. Vrouw-zijn is namelijk veel meer dan alleen de buitenkant! 
 
Het duurde lange tijd voor ik ging inzien hoe God de rol tussen man en vrouw eigenlijk 
bedoeld heeft en ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ook hierin moet ik eerlijk toegeven dat er in 
de kerkgeschiedenis behoorlijke blunders zijn gemaakt. Mensen hebben vaak vanuit hun 
eigen overtuiging uiterlijke regeltjes vastgesteld, waar God heel anders over denkt. In Gods 
ordening is iedere taak even waardevol en onmisbaar. Niets of niemand is minderwaardig 
aan het andere. Maar niet iedereen heeft nou eenmaal dezelfde gaven en talenten. Binnen 
de taakverdeling van God doet iedereen wat hij moet doen, met de gaven die God ze heeft 
gegeven, maar daarbij schat iedereen de ander hoger in dan zichzelf. Er is dus geen 
overheersing, maar juist een wederzijds respect en onderwerping aan elkaar. Als je kijkt naar 
het begin van de schepping (dat kun je helemaal aan het begin van de bijbel lezen), dan zie 
je dat God de mensen een opdracht geeft: heersen, regeren over de aarde. Die opdracht en 
verantwoordelijkheid geeft God aan man én vrouw samen. Het is dus niet zo dat de vrouw 
niets te zeggen heeft! Maar ja, dit is het ideaalplaatje. Door de zonde die in het leven van alle 
mensen is gekomen, is dit beeld helemaal verwrongen. Dat zeg ik niet om ‘lekker makkelijk’ 
de schuld af te schuiven op Adam en Eva, maar het is gewoon een feit dat heel veel mensen 
in hun leven niet Gods bedoeling uitleven. Sterker nog, het lijkt vaak in de verste verten niet 
meer op het origineel van God, op hoe de relatie tussen man en vrouw bedoeld is. Dat ideaal 
van God lijkt in onze ogen zelfs stompzinnig en achterhaald. Maar we kijken door 
verwrongen glas! Zoals je als tiener aanschopt tegen je ouders en roept dat je ‘nooit zo wil 
worden als zij’, zo schoppen wij aan tegen Gods ordening. We doen het lekker zoals we zelf 
denken dat het moet, want wij weten het beter. Ondertussen nemen mannen hun plaats niet 
meer in als man, echtgenoot en vader, en pakken vrouwen de verantwoordelijkheden op die 
mannen laten liggen. Huwelijken storten in, mensen raken in de war over hun seksuele 
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identiteit en jongeren komen in de knoop met zichzelf. Waarom? Omdat we niet meer de 
veiligheid hebben van Gods ordening, waarbinnen ieder mens pas echt tot zijn recht kan 
komen!  
 
In wicca hebben de vrouw en de godin een centrale rol, en er zijn zelfs feministische 
heksenkringen. Veel van deze heksen hebben genoeg van de mannelijke dominantie binnen 
de traditionele godsdiensten en wereldpolitiek en denken dat alles beter gaat als vrouwen de 
leiding krijgen. En eerlijk gezegd: ik begrijp het! Ik werd er zelf ook door aangesproken. Maar 
ze redeneren dus eigenlijk vanuit een omgekeerde volgorde. Het is waar dat mannen vaak 
niet op de goede manier hun rol hebben ingevuld – maar dat maakt het niet automatisch 
minder verkeerd als vrouwen het van hen willen overnemen. Dan doen ze in feite precies 
hetzelfde!  
 
Laten we nog eens naar Jezus kijken. De manier waarop Hij met vrouwen omging, was 
revolutionair. In die tijd telden vrouwen nauwelijks mee in de samenleving. Hun stem telde 
niet eens als rechtsgeldig getuigenis in een rechtszaak! Toch kiest Jezus ervoor om juist 
twee vrouwen uit te kiezen om als eerste getuige te zijn van zijn opstanding uit de dood. Hij 
geeft hen de opdracht het aan zijn andere leerlingen te vertellen. Vrouwen, die niet werden 
gehoord en geloofd in een rechtszaak, worden door de Zoon van God uitgekozen als 
kroongetuige! Het was bovendien al opmerkelijk dat Hij vrouwen toeliet onder de kring van 
leerlingen die Hem volgden en met Hem meereisden. Hij gaf hen onderwijs over God – 
terwijl de rabbijnen, de Joodse godsdienstige leiders, dat verboden.  Ook één van Jezus’ 
latere volgelingen, Paulus, zei duidelijk dat vrouwen in de synagogen onderwijs moesten 
krijgen, omdat ze een grote inhaalslag moesten maken ten opzichte van mannen. Ok, hij 
wilde liever niet dat ze tussendoor de hele tijd vragen stelden (dat moesten ze maar thuis 
doen), maar ze hoorden er helemaal bij! Jezus trok zich niets aan van menselijke 
godsdienstige regels: Hij deed wat God zijn Vader wilde, namelijk: mannen én vrouwen bij 
God terugbrengen! Hij behandelde vrouwen met respect. Zelfs hoeren voelden zich bij Hem 
op zijn gemak en dat zou niet het geval zijn als Hij hen publiekelijk had uitgescholden of in 
zijn hart zou verachten! Ook vrouwen met een andere etnische afkomst en een dubieuze 
reputatie, die door andere Joden met de nek werden aangekeken, werden door Hem eerlijk 
aangesproken. Jezus is niet vrouwonvriendelijk, en ook al doen zijn volgelingen (christenen) 
wel eens niet zoals Hij het wil, je hoeft als vrouw niet bang te zijn om je leven toe te wijden 
aan Jezus Christus! Integendeel! 

God of godin 

Maar hoe zat het nou met de rol van de godin? Wat mij aansprak van wicca, was o.a. de 
logica. Overal in de natuur zie je mannelijk en vrouwelijk, dus waarom zou er dan geen godin 
zijn naast God? De God van de bijbel is zo mannelijk! Toen ik die vraag voor het eerst 
stelde, was er gelukkig iemand die het mij kon uitleggen. Het was Nico, dezelfde oudere man 
uit de gemeente die mij vlak na mijn bekering had geholpen. Hij pakte de bijbel erbij en deed 
die helemaal vooraan open. ,,Moet je horen’’, zei hij en toen las hij uit Genesis 1:27: ,,En 
God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem, man en vrouw schiep 
Hij hen. Zie je dat God de mens, dus man én vrouw, naar zijn eigen beeld schept? Dat 
betekent dus dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is. God is veel groter dan jij tot nu toe 
dacht! We kunnen de natuur die door God is gemaakt wel onderverdelen in mannelijk en 
vrouwelijk, maar bij God zélf lukt dat niet!’’ Ik dacht na over wat hij gezegd had. ,,Maar 
waarom wordt er dan altijd over God gesproken in de hijvorm?’’ wilde ik weten.  
,,Allereerst wil ik zeggen dat de bijbel ook veel vertelt over Gods moederlijke gevoelens. 
David beschrijft in één van zijn liederen hoe hij zich bij God voelt, als een gespeend kind dat 
bij zijn moeder tegen de borst ligt. En Jezus vertelt hoe graag Hij als een soort moederkip 
zijn kuikentjes wilde verzamelen onder zijn vleugels. God zegt bovendien zelf dat zélfs al zou 
een moeder ooit haar kind kunnen vergeten, dat zou Hij nooit kunnen. Dus als je goed leest, 
dan zie je wel degelijk dat God heel veel moederlijke gevoelens heeft. Maar het is waar, God 
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kiest ervoor om zichzelf te openbaren als Vader. Dat is zijn soevereine keus. Maar zeg nou 
eens zelf, is dat niet precies wat we heel hard nodig hebben in onze samenleving? Een 
vader die écht zijn plek inneemt? God is de ideale Vader en we mogen juist heel dankbaar 
zijn dat Hij niet een onbereikbare, koele en afstandelijke God is, maar juist een Vader die 
met een enorme passie van ons, zijn kinderen, houdt.’’  

Verantwoordelijkheid 

Wat me ook bleef bezighouden, was de vergeving van zonden. In wicca had ik geleerd dat ik 
als mens zelf verantwoordelijk was voor de fouten die ik maakte. Alles wat ik deed – goed of 
fout – zou naar me terugkomen. Bovendien geloofde ik als heks in reïncarnatie, waarbij ieder 
leven een leerproces vormde voor een volgend leven. ‘Vergeving’ was bijna een vies woord, 
een gemakkelijke uitweg voor gemakzuchtige mensen die niet het lef hadden zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. Opnieuw werd de bijbel erbij gehaald, nu met een gedeelte 
uit Ezechiël 18. Daarin wordt beschreven hoe mensen de schuld van hun gedrag afschuiven 
op hun ouders. ,,Het komt door wat zíj hebben gedaan, daarom kan ik er niets aan doen dat 
ik de fout in ga’’, stond er. Maar God prikt daar dwars doorheen. Niks daarvan, je bent zelf 
verantwoordelijk voor wat je met je leven doet. Doe je goed, dan zul je ontkomen aan de 
straf van God op alle kwaad. Maar de ziel die zondigt, die zal sterven, iedereen persoonlijk.’’ 
Tot zover kwam het redelijk overeen met wat ik zelf dacht over wat eerlijk was. ,,Het grote 
probleem is dat God zoveel van mensen houdt. Hoe kan God, die rechtvaardig oordeelt over 
alle goed en kwaad, ook maar íets door de vingers zien? En dus zou Hij ieder mens moeten 
straffen. Als we onszelf vergelijken met anderen, komen we er nog wel goed vanaf, maar 
gemeten naar Gods maatstaven, zijn we allemaal verstokte zondaars. En dit kwaad moet 
gestraft. Er is geen reïncarnatie, geen volgend leven waarin je weer een nieuwe kans krijgt. 
Als mens wordt je geboren met een eeuwige ziel, en bij de opstanding van de doden wordt 
die ziel weer verenigd met je lichaam. Wat jij in dit leven doet, daarvoor wordt jij geoordeeld 
en wat je gedaan hebt, bepaalt je eeuwige bestemming. Maar nogmaals, je zou kunnen 
zeggen dat die bestemming voor iedereen al vast staat. Want wie is er ooit heilig genoeg?  
Toen heeft God besloten om zijn zoon te sturen, Jezus. Die leefde als mens op aarde, voor 
honderd procent mens, maar zonder te zondigen. Omdat Hij voor zichzelf geen straf hoefde 
te dragen ten opzichte van God, kon Hij de straf van een ander op zich nemen. En dat heeft 
Hij gedaan. De straf van alle mensen die in Hem geloven, wanneer ze ook leven of geleefd 
hebben. Daarmee is aan de rechtvaardigheid van God voldaan, maar ook aan zijn grootste 
wens om ons weer te kunnen aannemen als zijn kinderen! En is dat dan gemakkelijk? Ik durf 
te beweren dat iedereen die echt van Jezus houdt, en beseft wat Hij heeft gedaan voor hem 
of haar, van tijd tot tijd diep verdriet heeft om wat hij of zij Jezus heeft aangedaan. Dat snijdt 
door je ziel, te weten dat Jezus zijn leven gaf voor jou. Zwaar en wreed werd gemarteld en 
afgeranseld, voor jou in de plaats. Daar is niks ‘gemakkelijk’ aan. Iedereen die roept dat 
vergeving een gemakzuchtige oplossing is, weet niet wat vergeving is.’’ 
 

Mijn opdracht 

Het meest kwam ik onder de indruk van het ontdekken van Gods plan met mijn leven. In de 
bijbel staat dat God het aan de mensen toevertrouwde om voor de aarde te zorgen. Wij 
kregen het beheer, uiteraard onder Gods toezicht. Het is en blijft tenslotte zijn 
scheppingswerk. Maar wij mochten ervoor zorgen, het goed beheren. God wil inderdaad dat 
we goed zijn voor de natuur en het milieu, maar we moeten niet de vergissing maken die 
natuur te gaan aanbidden als god of godin. Bovendien kregen we als mens de autoriteit en 
zeggenschap die bij deze ‘functie’ hoorden. God bedoelde niet dat we ons als willoze, 
volgzame schapen zouden gedragen. Wij zouden heersen over de omstandigheden – niet de 
omstandigheden over ons. Ik wilde een betere wereld, maar die komt er niet door onze eigen 
inspanningen, of met hulp van demonische machten. Die betere wereld komt er pas als 
Jezus wereldwijd regeert, bij zijn  terugkeer op aarde. 
 



Het geheim van de godin © - Marloes van der Welle – info@optimataal.nl Pagina 47 
 

Verder ontdekte ik het unieke van mijn menszijn. Ik ben geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis. Hij nam zichzelf als prototype om mij te maken. Dat is toch schitterend, als je er 
over nadenkt? Wat een mogelijkheden en talenten heeft Hij in mij gelegd! Natuurlijk 
besteedde Hij aan de dieren en planten ook heel veel aandacht, maar de mens is het enige 
wezen dat een persoonlijke relatie kan hebben met God, zijn schepper. En het grote 
kenmerk van die relatie is liefde. Nergens heeft God in gedachten dat we als slaven leven, 
integendeel. Net als het allemaal de spuigaten uitloopt met allerlei wetjes die we als mensen 
hebben bedacht om onze plek bij God te verdienen, grijpt Hij in en stuurt zijn Zoon Jezus om 
te laten zien hoe Hij het nou eigenlijk écht bedoeld heeft. Ik ben uniek. Ik heb een unieke 
positie gekregen van God en ik ben zijn kind. Dat is niet zomaar een stickertje wat je krijgt 
opgeplakt als je christen wordt, nee, ik bén het echt, omdat ik opnieuw ben geboren, 
geestelijk. Daardoor leef ik iedere dag in de kracht van Gods Geest, die in mij woont. Het is 
zijn kracht, niet het mijne, die in mij is. En wat is het heerlijk om te weten dat mijn Papa 
achter me staat, altijd. Hij is bij me!  
Ook ik heb een unieke opdracht gekregen van God, een heerlijke opdracht: overal vertellen 
over Jezus, de redder, en over het geweldige koninkrijk van God. Ook daarvoor heeft Jezus 
mij autoriteit gegeven, om boze geesten uit te drijven en de overwinning te behalen in zijn 
naam. Een overwinning in de geestelijke wereld, omdat de strijd zich daar afspeelt. Een 
overwinning voor koning Jezus, de enige die het écht waard is om te worden aanbeden.  
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Hoofdstuk 13 

Vrij zijn 
 
Als je op de één of andere manier bezig bent geweest met occulte dingen, bijvoorbeeld door 

wicca, magie (welke vorm dan ook), glaasje draaien, tarotkaarten, ouija bord, I Tjing, 

pendelen, toekomstvoorspellen, tailismans, occulte films, automatisch schrijven en noem 

maar op, dan wil ik je iets vertellen over bevrijding. Door jouw contact met de geestelijke 

wereld heb je een onzichtbare deur opengezet in je leven voor bovennatuurlijke krachten. 
Zoals je hebt kunnen lezen, zijn dit geen goede krachten geweest, maar demonen van satan. 
Misschien houden ze zich nu rustig, maar vroeg op laat worden ze actief in je leven en 
brengen ze op allerlei manieren en gebieden vernietiging, ziekte, en ellende. Jij hebt ze 
binnengelaten, dus nu moeten ze er weer uit! Als je dit niet serieus oppakt, kun je voor hele 
nare dingen komen te staan. Ik ken een meisje dat met wicca wilde breken. Toen ze 
daarover nadacht, zag ze ineens overal de geest van een meisje met een bloederig mes in 
haar handen. ‘Kom terug bij ons’, smeekte dat meisje huilerig. Maar ze werd er juist bang 
van en koos voor Jezus. Ze deed allerlei dingen weg die met wicca te maken hadden, maar 
ze liet niet bidden voor bevrijding van deze geesten. Het ging daardoor al snel mis met haar: 
ze hoorde stemmen die haar zeiden dat ze zichzelf moest snijden en dat haar leven zinloos 
was. Oh, ze hoorde ook wel Gods stem die haar zei hoe geliefd ze was… maar de stemmen 
van die geesten waren sterker. Waarom? Omdat die al zo’n lange tijd in haar woonden. Ze 
waren nog niet weggestuurd en vrijwillig vertrekken doen ze niet! Omdat het meisje niet 
langer met hen mee wilde doen, openden ze frontaal de aanval en pakten haar op haar 
zwakke plekken.  
 

In de geestelijke wereld zijn maar twee soorten machten: goed en kwaad. Ze zijn in elk geval 

niet neutraal! God is goed, samen met Jezus Christus, de Heilige Geest en zijn engelen. Aan 

de andere kant is satan, met zijn demonen, de gevallen engelen, erop uit jouw eeuwig kwaad 

te doen. Als je niet kiest voor Jezus, dan hoor je automatisch bij satan. Dus bedenk: niet 

kiezen is óók kiezen! Aan jou de keus! Die boze geesten moeten gewoon weg uit je leven!  

Jezus zegt heel duidelijk waar die machten op uit zijn: om te roven, te stelen, te vernietigen en 

te verdelgen. Jezus zelf is gekomen om leven te geven, ten volle leven, in overvloed.  

Als je wilt kiezen voor het leven dat God voor je heeft – ten volle leven dus - , dan is dit jouw 

moment! Er zijn dan bepaalde stappen die je moet zetten: 

 

Stap 1. Erken aan God dat je fout zat 

God heeft gewaarschuwd dat het fout is om met occulte dingen bezig te zijn. Hij heeft het om 

die reden zelfs verboden: 

Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet 

gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar (pendelen), uitlegger van voortekenen, of 

tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest 

ondervraagt of die de doden raadpleegt. (De bijbel, Deuteronomium 18: 10,11) 

 

 Dat zei Hij uit liefde voor jou. Maar je bent er toch mee bezig gegaan. Geef dan nu eerlijk 

toe, dat je fout zat. Ik wil je vragen om het volgende gebed hardop uit te spreken: 

,,Here God in de hemel, ik erken dat ik dingen heb gedaan die U niet wilt. Glaasje draaien, 
horoscoop lezen, kaarten lezen, geesten oproepen, wicca (vul zelf maar in). Al deze dingen 
heb ik gedaan, maar ik heb er spijt van. Ik besef dat ik me met verkeerde, gevaarlijke 

geestelijke machten heb ingelaten. Dat wil ik niet. U heeft gezegd dat het niet goed is, en dat 

besef ik nu ook. Ik wil er helemaal mee breken. Ik erken mijn schuld tegenover U, omdat ik 
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gewoon heb gedaan wat ik zelf wilde, en niet heb gezocht naar Uw wil. Wilt u me vergeven, in 

Jezus’ naam?  
 

Stap 2. Neem Jezus aan als Heer en Redder 

God wil je graag jouw schuld vergeven, maar Hij ziet het kwaad niet door de vingers. Daarom 

stuurde Hij Jezus om voor jou de schuld te betalen. Dan is er eerlijke genoegdoening: het is 

eerlijk en  rechtvaardig om het kwaad te bestraffen, en dat heeft Jezus gedaan voor jou in de 

plaats. Nu kan God je vergeven, zodat je in vrede met Hem kunt leven. Dan zal Hij altijd bij 

je zijn. Hoe gebeurt dat? Door aan Jezus zelf te vragen of Hij vanaf dit moment in jouw hart 

wil komen, en Hem te erkennen als de koning van je leven. Zeg bijvoorbeeld hardop: Here 

Jezus, ik erken dat U de hoogste plaats hebt in de geestelijke wereld. U bent Heer. Wilt u 
ook de Heer van mijn leven zijn, vanaf dit moment? Ik breek met alle dingen uit het verleden 
die verkeerd waren. Wilt u mij door uw Heilige Geest laten zien welke dingen dat zijn? Vader 

in de hemel, ik wil Uw kind zijn. Ik wil uw aanbod aannemen, dat Jezus voor mij in de plaats 

mijn schuld droeg. Daarom vraag ik u in zijn naam om vergeving. Heer Jezus, wilt U in mijn 

hart komen wonen? Bevrijd mij uit de macht van satan. Vul mij met uw liefde. Kom met uw 

heilige Geest in mij wonen en leidt mij voortaan. Ik erken U als de koning van mijn leven. Ik 

geef mijn leven nu voor altijd aan U. Dank U wel dat U voor mij zorgt. Vanaf nu leef ik niet 

meer voor mezelf of voor de godin, maar alleen voor U.  In Jezus’ naam, amen.’’  

 

Het kan gebeuren dat de godin nu af en toe bij je probeert terug te komen: door te vleien, door 

boos te worden, door je belachelijk te maken… Als deze gedachten bij je opkomen, is het 

belangrijk om je vast te houden aan Gods belofte: 

 Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  (De bijbel, 1 Johannes 1:9) 

Jij hebt nu je zonden beleden. Dus mag je ook zeker weten dat God je heeft vergeven. God 

liegt namelijk nooit! 

 

Stap 3. Herroep oude beloften 

Je hebt misschien beloften gedaan aan de godin of innerlijke geloften afgelegd bij inwijdingen 

etc. Jouw woorden hebben kracht. In de geestelijke wereld hebben jouw woorden dingen tot 

stand gebracht. Daarom is het zo belangrijk om deze beloften hardop (!) te herroepen en te 

verbreken. Doe dat bijvoorbeeld zo: Here Jezus, Ik herroep alle dingen die ik heb gedaan. In 

de naam van de Heer Jezus verbreek ik iedere geestelijke band met de godin van wicca en met 

alle geestelijke machten die niet erkennen dat Jezus Christus Heer is. Ik herroep alle beloften, 

eden en andere woorden die ik heb uitgesproken of geschreven, waarmee ik mij heb 

verbonden met die machten. (Als je specifieke dingen of momenten herinnert, dan is het 

belangrijk om die één voor één te noemen op dit moment.) Ook verbreek ik in Jezus’ naam 

ieder verbond dat ik heb gesloten. Ik erken alleen nog de heerschappij van Jezus Christus in 

en over mijn leven. Satan heeft geen aanspraak meer op mijn leven. Ik wil niets meer te maken 

hebben met occulte machten, nooit meer. Ik weiger hen in mijn leven. Ik herroep en verbreek 

alle banden, in de naam van mijn Heer Jezus Christus.   
 

Stap 4. Doe alles weg – radicaal 
Het is belangrijk dat je nu alle dingen wegdoet die met wicca te maken hebben (of met de 
andere dingen waarvoor je hebt gebeden). Soms heeft het je veel geld gekost om die dingen 

te maken en er zit een emotionele waarde aan vast. Doe het toch weg en wees radicaal! Als 

bewijs dat je echt niks meer te maken wilt hebben met het occulte, is het belangrijk dat je alles 

wegdoet wat te maken heeft met wicca etc: kaarten, altaars, kandelaars, muziek, kleding, 

noem maar op. Vraag of de Geest van God je laat zien om welke dingen het gaat. En met 

wegdoen bedoel ik niet: alles achterin de kast liggen en hopen dat je het vergeet. Nee, doe het 
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echt weg. Verscheur het, verbrand het of breek het in stukken. Gooi alles in een vuilniszak en 

gooi deze in een grote vuilniscontainer op straat, zodat je niet in de verleiding kunt komen 

alles weer terug te halen. Het gaat namelijk niet alleen om deze spullen, maar ook omdat zij 

verbonden zijn aan de geestelijke, demonische machten met wie ze samenhangen. Als jij die 

spullen in je leven houdt, zien deze geesten dat als een toegangskaartje voor jouw leven. Ga 

dus ook niet al je spulletjes weggeven (of verkopen) aan vrienden, want dan komen zij weer 

in contact met deze geestelijke machten! De bijbel waarschuwt ervoor dat je onder een vloek 

kunt komen als je dit soort dingen bewaart. Je zou bovendien weer onder invloed kunnen 
komen van zo’n geestelijke macht. Maak het jezelf niet moeilijker dan het al is, ok? Gooi 
alles weg en verbrand het. Dat valt soms niet mee. Er zitten herinneringen aan, maar vergeet 
niet dat de godin van wicca je probeert tegen te houden helemaal los te komen. Geef dus 
niet toe aan de verleiding om bepaalde dingen ‘later nog wel eens weg te gooien’, maar doe 
het nu. Doe ook de kleine dingetjes, waarvan je denkt dat ze eigenlijk niet belangrijk zijn, 
weg. Ga voor de volle honderd procent, want als je de duivel maar een klein kiertje geeft, 
komt hij alweer binnen. De bijbel vergelijkt hem met een dief die ’s nachts binnendringt, om 
te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Je beschermt je huis door ’s nachts alle deuren en 
ramen op slot te doen, dus zo moet je ook met je geestelijk huis omgaan. Geef de duivel 
geen kans om binnen te dringen!  
 

Stap 5. Lees de bijbel en praat met God 

Misschien denk je dat de bijbel saai is of ingewikkeld, maar dat is onzin. Er zijn heel veel 

verschillende bijbelvertalingen, ook speciaal voor jongeren. En in de bijbel kun je heel veel 

lezen over Gods liefde en zijn plan voor jouw leven! Als je iets gelezen hebt, kun je daarna 

met God daar over praten. Vergeet niet dat je altijd alles mag zeggen, vragen of vertellen 

tegen God, maar doe dat in de naam van de Here Jezus Christus: Hij is de weg tot God, 

waardoor Hij jouw Vader is geworden! Weet je nog wat ik vertelde over de tijd na mijn eigen 

bekering: ik was blij, maar er kwam ook veel oud verdriet naar boven. Dat kan bij jou ook 
gebeuren. Ook gebeuren er misschien enge dingen, zoals bij mij met die stem uit mijn maag. 
De duivel wil je niet graag laten gaan. Blijf daarom dicht bij Jezus, want Hij is de enige die 
sterker is. En met Hem ben jij meer dan overwinnaar! Eén manier om dicht bij Jezus te 

blijven, is door Hem alles te vertellen over jezelf, je ouders, je school of werk, je hobby’s, je 

angsten en vragen… Hij houdt van je en bovendien heeft Hij alle macht in de geestelijke 

gewesten en op de aarde. Je bent dus in goede handen bij Hem! 

 
Koop een bijbel, het liefst eentje die je snapt, zoals Het Boek. Die kerkelijke taal is misschien 
wel mooi en plechtig, maar God wil graag dat je Hem begrijpt… Hij is je Vader, weet je nog 
wel? Wat je ook doet, begin elke dag met bidden en bijbellezen (zelfs al is het maar een klein 
stukje). In de bijbel staat alles wat relevant is voor jouw leven. Weet je nog wat ik in het begin 
vertelde over Patrick, die zich afvroeg waar de stadsbewoners vandaan kwamen waar Kaïn 
bij ging wonen? Lange tijd heb ik me dat afgevraagd en gebruikt als argument dat de bijbel 
niet klopt. Maar eigenlijk is het zo eenvoudig… God heeft niet alles laten opschrijven! Als Hij 
dat zou doen, was de wereld te klein voor alle boeken. Maar Hij vertelt alles wat relevant is. 
Op dezelfde manier zou je nu kunnen denken dat ik maar één vriendin heb, Esther, en dat er 
naast haar en nog een paar andere mensen verder niemand bestaat in mijn wereld, gewoon 
omdat ik al die andere mensen in mijn leven niet heb genoemd. Maar ze zijn er wel! De bijbel 
is honderd procent betrouwbaar en ik durf je uit te dagen dat zelf te onderzoeken. De 
wetenschap bevestigt het! Maar veel belangrijker (en leuker) is dat je praat met God over wat 
je hebt gelezen. Vertel Hem alle dingen die je die dag van plan bent te doen, en vraag Hem 
om raad en leiding van de Heilige Geest. Hij is altijd bij je, mét je en vóór je! En ’s avonds 
neem je weer zo’n momentje tijd om bij Hem te zijn. Even bijpraten…. Daar groei je van. 
Geniet ervan! Jezus houdt zo enorm veel van je. Al die tijd heeft Hij je zoektocht gezien. Hij 
kent je gedachten en begrijpt jou veel beter dan jij jezelf begrijpt. Durf zijn liefde te 
aanvaarden en er uit te gaan leven. Het is een heerlijk leven!  
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Stap 6. Zoek contact met andere christenen 
Je hebt nu de eerste stap gezet om je leven weer in lijn te brengen met Gods plan voor jou 
(bekering noemen ze dat). Maar dit is nog maar het begin. Of anders gezegd: nu begint het 
pas! Er zijn allerlei nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Soms moet je bepaalde dingen 
laten, andere nieuwe dingen moet je weer juist wel gaan doen. Daarom is het belangrijk dat 
je contact zoekt met een leuke, actieve kerk bij jou in de buurt. Vertel ze eerlijk jouw verhaal, 
zodat ze je goed kunnen verder helpen om te groeien in je geloof. Ga niet voor minder dan 
het beste van God! Er zijn kerken genoeg, dus er moet er vast wel eentje zijn die bij je past. 

Je hebt geen kerk nodig om in God te geloven, maar het kan je wel helpen om God beter te 

leren kennen. Juist als je nog maar pas in God gelooft, is het belangrijk dat je ergens je vragen 

kunt stellen en dat je geholpen wordt bij het ontdekken van je nieuwe geloof.  (Als je niet 

weet waar je zo’n kerk kunt vinden, mail me dan.). Zij kunnen je ook helpen om voor al dit 

soort dingen te bidden, als je dat zelf moeilijk vindt, of als je onzeker bent.  
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Hoofdstuk 14 
Nawoord 
 
Inmiddels is het alweer ruim negen jaar geleden dat ik Jezus leerde kennen. Nu is wicca veel 
populairder en algemener dan toen ik er mee bezig was. Er zijn allerlei Nederlandstalige 
boeken verschenen, tijdschriften en zelfs heksencafé´s. Dat maakt me bezorgd om jou. Jij 
bent namelijk degene die moet kiezen of je wicca afwijst en Jezus aanneemt, of niet.  
Misschien ben jij ook op zoek naar je identiteit en naar het doel van je leven. Wicca lijkt dan 
misschien aantrekkelijk. Maar je kunt het antwoord op je zoektocht niet vinden door mee te 
doen met de massa (roken, seks, mode enzovoort), maar ook niet in wicca. Alleen God de 
Vader, degene die je gemaakt heeft en die jou door en door kent, kent het ware plan voor 
jouw leven!   
 
Nog altijd ben ik diep onder de indruk van het feit dat Hij zijn leven voor mij gaf om mij te 
redden. Dat die zondagochtend de bel werkte, is voor mij een bewijs dat God toen al 
vastbesloten was mij die dag te ontmoeten. Ik snap nog steeds niet waarom Hij die ene 
zondag ingreep in mijn leven, maar ik bid dat Hij dat nog bij heel veel meer mensen zal doen. 
Soms vragen mensen hoe ik nu zo zeker weet dat mijn leven met Jezus geen bevlieging is. 
Maar ik durf iedereen uit te dagen om Jezus oprecht te zoeken en zelf het antwoord op die 
vraag te vinden!  
 
Wicca leek heel aantrekkelijk, maar ik heb het ware gezicht van de godin gezien. Satan is 
sluw en hij probeert alles om ons te misleiden. Wat ben ik God dankbaar dat Hij me de 
waarheid heeft laten zien. Die waarheid heeft me vrijgemaakt. Vrij, niet alleen van 
demonische machten in mijn leven, maar ook van pijn uit het verleden, vrij van het zoeken 
naar bevestiging door mensen (mannen) en op nog heel veel andere manieren. 
Als jij Jezus nog niet kent, dan zou ik het geweldig vinden als daar vandaag een verandering 
in kwam. Hij is zo geweldig, je móet Hem gewoon leren kennen. Het zal je leven radicaal op 
zijn kop zetten, want als je Hem volgt, kun je van alles verwachten. Misschien zijn er eerst 
dingen die je op moet ruimen, dingen die in de weg staan tussen jou en God – misschien wel 
dingen die te maken hebben met occultisme of hekserij. Maar ik bid dat je dat zult doen, 
want het is het absoluut waard.  
 
Misschien wil je nog doorpraten over de vragen die je voor jezelf hebt beantwoord in dit 
boek, of wil je gewoon even reageren. Mail of schrijf me dan: marloes@medema.nl  
 
God houdt van je en ik wens je zijn zegen toe! 

 

Groetjes, 

 

Marloes van der Welle 
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