
Het geloof in Duivels

Bestaan er duivels? Zo ja, hoe zien deze eruit?  Of bestaan ze niet echt? 

Door PF vd Meer sr  www.pentahof.nl



Hoe ontstond de idee van een duivel?

 De Schepping en al 
wat daarin zich 
beweegt berust op 
polariteit, Noord en 
Zuid, Goed en Kwaad. 
Het goede konden de 
mensen nog wel 
plaatsen, maar het 
kwade niet. Daar 
moest een zondebok 
voor komen om dat 
begrijpelijk te maken. 
Dat werd de duivel !



Is de slang in Genesis 1-3 een duivel?

In Genesis 1-3 staat de 
eigennaam van een wezen dat 
een denk- en spraakvermogen 
bezit, nl Nachash. Een eigennaam 
dient men niet te vertalen. Dat 
leidt tot grote verwarring. Iemand 
die met zijn achternaam Vis heet 
of Paling, is daarmee nog geen 
dier. Door de naam Nachash te 
vertalen hebben de vertalers -van 
een wezen dat een Khahee is in 
het Hebreeuws- een reptiel 
gemaakt die zou kunnen spreken.



Eva en de Verleiding

De duivel zou de grote 
verleider zijn, die de 
vrouw als prooi het 
eerst pakte.  De Duivel 
is een joods-rabbijnse 
uitvinding



Eva als onwetende mens

Onwetendheid is de grootste 
val om de mensen daarin te 
vangen. Vandaar dat wij kennis 
dienen te vergaren, om ons 
bewustzijn te verhogen.



De verboden vrucht
http://www.pentahof.nl/Brochures/238-par-zonde.pdf

 Eva zou op aanraden 
van de duivel van een 
verboden appel 
hebben gegeten en 
daarna door Adam 
een hap hebben laten 
nemen. Nu staat 
nergens in de Bijbel dat 
het een appel betrof. Er 
wordt iets geheel 
anders mee bedoeld.   

 Lees onze brochure  
238.  



Het eerste mensenpaar Adam en Eva

Wie zijn de Scheppergoden van de 
mensen? Er staat in Genesis dat de 
Elohim de mens schiep naar hun beeld 
en gelijkenis. Elohim is een 
meervoudsvorm. Betreft het hier de 
Anunnaki’s ? 



De Anunnaki’s 



Dagon en de vis-goden



De Hof van Eden is niet het Paradijs

Adam en Eva zijn niet onsterfelijk 
geschapen. De dood als straf over 
hun ongehoorzaamheid betreft niet 
de natuurlijke dood, maar de 
geestelijke dood, de onwetendheid 
en bewustzijnverlaging. Dieren zijn 
ook sterfelijk geschapen, anders 
zou er een overbevolking komen. 



De mens is geen machine-robot
De mens is een vergankelijke slaaf



Slavernij is nooit afgeschaft



Geen nieuws onder de zon. Sinterklaas 
en Zwarte Piet bestaan ook niet echt

Als kind geloofden wij  heus 
dat Sinterklaas op een wit 
paard over de daken reed 
en dan Zwarte Piet door de 
schoorsteen naar beneden 
kwam om in onze klomp of 
schoen een cadeautje te 
leggen wanneer wij zoete 
kinderen waren. Stoute 
kinderen kregen met de 
roede. Pepernoten 
hoorden er ook bij. 



Het geloof in Heksen

 Tijdens de Middeleeuwen geloofde men serieus in 
heksen en duivels.  De reformator Calvijn liet toen de 
pest in Genève heerste een flink aantal van hekserij 
verdachte vrouwen arresteren en verbranden. Zij 
zouden snachts uitwerpselen van de duivel op de 
deurklinken smeren waardoor de pest zou zijn 
ontstaan. Op andere plaatsen werden heksen 
gewogen op oneerlijke wijze. In Nederland werden 
heksen op eerlijke wijze gewogen. Een heks zou 
gewichtloos zijn, en als dat werd vastgesteld via de 
weging werd de heks verbrand. Men plaatste 
pennetjes in het geheim voor de wijzers van de 
waag, om op die wijze vals bewijs te verkrijgen. In 
Polsbroek en Oudewater werd eerlijk gewogen. Het 
Heksengeloof nam door toedoen van de arts Wier  
een einde. 



Heksenwaag te Oudewater

De predikant B. 
Dekker en de arts 
Johannes Wier 
publiceerden 
boeken waarin de 
waanzin van de 
heksenjacht aan de 
kaak werd gesteld. 
En met succes !



Duivel-geloof is hardnekkig
 In het christendom is het geloof in een duivel 

nog heel actueel. Op een bijeenkomst van 
ongeveer 330 jongeren in Gouda 12 maart 
2018 werden zij geconfronteerd met het 
angstaanjagende bestaan de een duivel en 
zijn listen. De duivel zou weliswaar overwonnen 
zijn door Jezus, maar zou nog macht hebben 
over het denken der mensen als overste der 
wereld. De duivel zou zelfs in de hemel zijn 
geweest, die hij moest verlaten toen Jezus daar 
aankwam. De duivel zou kunnen optreden als 
psycholoog, theoloog  en douane, en zou een 
goede netwerker zijn. Wanneer je kritisch bent, 
maakt de duivel daar misbruik van door je van 
alles wijs te maken, aldus de sprekers van die 
samenkomst. Wat een boef is deze duivel toch! 



Duivel en Hel 
http://pentahof.nl/Brochures/448-98-hel-hemel.pdf

 Bij het geloof in een duivel behoort het 
geloof in een brandende hel, waar de 
duivel de baas van zou zijn.  Er is 
niemand die ooit een getuigenis heeft 
afgelegd dat hij of zij in een brandende 
hel is geweest.

 Lazarus was meer dan 3 dagen dood 
en werd opgewekt, maar zegt niets 
over een eventuele zielenreis naar een 
hemel of hel.



Zelfmisleiding

De mens misleidt zichzelf door niet naar 
de natuurwetten te luisteren. De mens is 
zijn eigen satan of tegenstander. Kijk in 
een spiegel en u ziet de satan in levende 
lijve.  



De les van duivelgeloof

Je omgeving is de 
spiegel van jezelf om je 
duistere kanten te leren 
kennen.  Onze fouten 
hebben een zekere 
waarde en vormen de 
leerstof van het leven. 
Zie artikel van W. 
Kranendonk in het 
Ref.Dagblad 10-03-
2018. Het gaat om het 
herstel om een betere 
mens, een betere 
samenleving te 
verkrijgen.   



Duivelgeloof is al zeer oud



Bijgeloof



Is de vermeende duivel echt zo slecht?

God doodde meer mensen dan de 
vermeende duivel. 



Tegenover duivel moest Jezus komen als 
verlosser

Om de mensen te verlossen van 
de macht van de vermeende 
duivel verzon men de mythe van 
Jezus, alsof God niet bij machte 
was om zelf de mensen te 
verlossen. 



Vrijheid of slavernij?



Mythen zijn geen werkelijkheid



Religieus bedrog https://meneergodsdienst.wordpress.co
m/2015/03/04/bestaat-de-duivel-echt/



Verlossing waarvan? 



Niets is wat het lijkt



Zoeken naar de werkelijkheid



Religieuze slavernij



Geen vrede door religies



Religie controledienst



Heeft u een ziel ?



Alles bedrog ?



Geloof in de hel

Retired priest: ‘Hell’ was invented by the 
church to control people with fear



Angst-concepten



Twee wegen 



Duivel-mythen 



God, geloof in bommen



Kinderen zijn de klos



Pedofielen



Span God maar voor het karretje



Wereldleiders 



Gevangenen van de duivel?



Valse Idolen 



Schijnheiligheid



Paus Francis:  Er is geen hel

 Via Sputnik-news 
29-03-2018 bericht:  
Bekeerlingen 
ontvangen 
vergeving, maar 
zielen die zich niet 
bekeren zullen 
verdwijnen. De hel 
bestaat niet, zou 
de paus hebben 
gezegd, aldus de 
Italiaanse krant La 
Republica.



Oude Duivels ?

De gehoorde duivel 
stamt van de alles 
verorberende rupsen, 
de Hickory-rups



Einde van het geloof in Hel en Duivels

https://www.youtube.com/watch?v=zVDHxUP7MVg

In een apocrief boek zegt Jezus: “De hel en de duivel hebben 
géén verblijfplaats behalve in het sterfelijk denken van de 
mens. Beide zijn slechts daar, waar de mens hun een plaats 
geeft”.  
Er is geen geografische plaats waar hel en duivel zijn te 
lokaliseren. In het heelal is het erg koud en in het hart van 
de aarde is het erg warm. Daar is geen leven mogelijk.
De enige macht die de ‘duivel’ ooit heeft, is die welke de 
mens hem zelf geeft. 



Einde ‘geloof’ en begin zeker weten


