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Hall  ween
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Behoort te Weet
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1	  Tim.	  4:1
“Maar	  die	  Gees	  sê	  uitdruklik	  dat	  in	  
die	  laaste	  tye	  sommige	  van	  die	  
geloof	  afvallig	  sal	  word	  en	  

verleidende	  geeste	  en	  leringe	  van	  
duiwels	  sal	  aanhang.”
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INLEIDING
Halloween is ook bekend as Samhain, Shadowfest (Strega), Martinmas (Kelties/Skots).

Baie “godsdienste” het seremonies verwant aan Halloween – die Druidiese en 
Shamanistiese wortels  word vandag gesien in die Heidendom, Wiccans, Sataniste en 
Nuwe Era volgelinge.

Heidene (Wiccans), Sataniste en verskeie ander okkultiese godsdienste vier almal wat 
oorspronklik ‘n Druidiese of Shamanistiese fees  was, op hierdie dag. Druidisme was die 
godsdiens van die Keltiese mensegroep, wat bedien is deur die priesters en 
priesteresse, genoem Druids.

Om Halloween te kan verstaan, moet jy die Antieke godsdiens van die Druids verstaan. 
Jy moet die Aardsaanbidding of Heidendom verstaan (Paganism)

Vandag noem Heidene hulself Wiccans. Wiccans is hekse wat die natuur aanbid.  
Eenvoudig gestel – dit is afgods-aanbidding.

Om teen Halloween te kan bid, moet jy die wortel van Halloween vind, wat in die 
Druidisme gesetel is.  Daarom, om Druidisme1  te verstaan en die Antieke Godsdiens 
wat hulle gepraktiseer het, is om Halloween te verstaan en waarteen jy moet veg.
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1	  Sien	  asb	  die	  volledige	  studie	  oor	  Druidisme	  verkrygbaar	  by	  Kanaan	  Bedieninge.



Dus, sonder om verder te verwyl, hier is ‘n informasie-blad oor Druidisme en hul 
feesvierings, sodat jy kan weet waarmee jy te doen het.

DIE DRUïDIESE WORTEL
Die naam Druïd beteken, “om die eikeboom te ken”. Druïde het hulself verhef bo 
konings, mits hulle beide posisies beklee het. Hulle het hulself genoem “skeppers van 
die heelal”. Druïde het geglo dat hulle die inkarnasies van die gode was.
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DIE VIER DRUïDIESE FEESVIERINGS
Die Druïde het oorspronklik 4 feesdae gehad, waarvan Halloween net een was. Hulle 
het Maria-Ligmis (Candlemas)/Imbolg/Oimelc gevier in die Lente,

Bealtaine/Beltane in die Somer, Lughnasadh/Lammas in die Herfs en  Samhain/
Halloween in die Winter.

Hierdie feeste het gedraai rondom die landbou, planttyd, oestyd, seisoene en fases 
van die maan. Hulle is daarom AARDS gebaseerde aanbidding volgens die 
seisoene, die maan en die sterre. Hulle het die oes gevier met feeste van een of ander 
aard, gewoonlik gekenmerk met offerandes om bose geeste en geeste van die 
sterwende jaar af te weer.

Hierdie 4 seisoenale fees-Sabbatte het dus  gedraai rondom die lente- en herfs-
eweninge en die somer- en wintersonstilstande.

Halloween het die herfsewening gevolg in September en dui die begin van die winter 
aan.

Tydens die herfs-ewening, is  die dae en nagte ewelank, dus ‘n tyd van balans, maar lig 
wyk voor toenemende duisternis.  Dit is ‘n tyd van danksegging en meditasie.

Die herfs-ewening is bekend as Mabon (Kelties), Winter Finding (Teutonic) en Alban 
Elfed (Caledonii). Dit word gewoonlik gehou op 21 September in die Noordelike 
Halfrond – die dag en nag is ewe lank op hierdie dag, en op 21 Maart in die Suidelike 
Halfrond.

Mabon is ook die Walliese god van 
Vrugbaarheid, wat die einde van die 
tweede oes aandui, ‘n tyd wanneer die 
meerderheid van gewasse ingesamel 
word.  Wiccans verwys na hierdie tyd as 
die “danksegging van die hekse”.

In Wicca is herfs-ewening die tyd 
wanneer die Wiccan godin haar gevalle 
metgesel betreur; die Wiccan god tref 
voorbereidings om sy fisiese liggaam te 
verlaat na hernuwing en hergeboorte 
van die godin en die godin betree die 
“Crone” (heks) fase.
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Druïdiese Oes Sabbat
en Hekse Nuwejaar

Die Druïdiese Nuwejaar het op Samhain begin – vernoem na die primitiewe Heer van 
die Dood, Samana.  Samhain is die Hekse Nuwejaar, en verteenwoordig een volle draai 
van die seisoenale jaar.

Halloween is die laaste van die drie Heidense oes Sabbatte wat die einde van die 
groeiseisoene aandui.  Omdat groei op sy laagste punt was  en die koue toegeneem het, 
is magiese vreugdevure aangesteek om die son aan te moedig.

Mense kon daaroor spring en vee deur die vlamme jaag;  hekse is  selfs later jare daarin 
verbrand. Reiniging deur vuur het ontslae geraak van bose invloede.

Fees van die Dood
All Saints Day (November 1) en All Souls' Day 
(November 2), is  ‘n Christen weergawe van die 
antieke Keltiese fees  van Samhain, die Fees 
van die Dood.  

Dit het begin op die nag van 31 Oktober, 
omdat die antieke dae bereken is vanaf aand 
tot aand, i.p.v. vanaf middernag tot middernag 
soos  ons dit tans doen (daarom die 
prominensie van “eve’s”, soos in ‘Christmas 
Eve, New Year’s Eve, Halloween, ens.).  Dit is 
‘n tyd wanneer die sluier tussen die lewende 
en die dooies op sy dunste is.  Gestorwe 
voorgeslagte en ander “vriendelike” 
geeste word genooi om deel te hê aan 
Sabbatvieringe en om herenig te word met 
geliefdes.

Wiccans (Heidene) berei ‘n Fees vir die Dood voor op Samhain-nag, waar hulle 
offerandes van kos en drank laat vir die geeste.  Kerse word in die vensters gelaat 
saam met hierdie borde kos vir die besoekende geeste.  Die vure of kers wat 
brandend gehou word die hele nag deur, is om die dooies te eer en te verwelkom.
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GEESTELIKE VESTINGS AGTER HALLOWEEN
Waarsêery en Toordery

Samhain was  in daardie dae ‘n tyd van chaos en die 
omgekeerde van die normale orde.  Dit het gelei tot ‘n 
plaag van kullery;  die blokkering van skoorstene, weglei 
van vee, koolkoppe is  gegooi na hooggeplaastes, ens.  
Dit was ook ‘n seisoen van waarsêery en die lees van 
voorbodes, soos om twee neute in die vuur te plaas as 
‘n toets vir verliefdes:  Egalige branding het stabiliteit 
voorspel, of wanneer dit oopgeskiet het, onstabiliteit.

Rituele het gewissel van een streek tot ‘n ander.  
Halloween is ‘n nag van magiese gelukbringers en 
waarsêery, die lees van die toekoms met hekse-
spieëls en as van neutedoppe,  die uitduik van appels 
in dromme water (verteenwoordig siels-simbole in die 
Kookpot van Vernuwing) en ander afstootlike rituele.
 

Spoke en Feetjies
Die gewyde nag was  ook ‘n fees van die feetjies2, wat die fees beheer het, maar 
daarna vertrek het vir hul winterrus.

Omdat spoke en feetjies oor die aarde beweeg het gedurende daardie nag, was dit 
gevaarlik vir sterflinge om uit te gaan sonder rituele voorsorg.

Bonatuurlike wesens het die geneigdheid gehad om die onwaaksame te steel en hulle 
weg te neem na hul tydlose lande, om nooit weer gesien te word nie – of om hul siele te 
neem, en die arme, ongelukkige sterflinge agter te laat – verlore en verward in die 
skemersone.

Seremoniële Plekke
Druïde het die seremonies gehou in “geheiligde” of gewyde plekke, soos gewyde 
boombosse, veral eikebome.  Dit was in hierdie bosse waar die meeste vergaderings 
en godsdienstige seremonies plaasgevind het.  Die Druïde het ook waarde geheg aan 
die bome vir hul genesingsvoordele.
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2	  Vir	  meer	  inligitng	  oor	  Feetjies,	  ens,	  kontak	  ons	  gerus	  by	  Kanaan	  Bedieninge



Die mistel, gesien as die teken van die Keltiese Anderaardse (die naam van ‘n plek waar 
die hiernamaals skynbaar bestaan het), is  gebruik as ‘n kuur teen gifstowwe, 
onvrugbaarheid en is selfs gebruik om diere gesond te maak.

Wanneer die mense nie naby genoeg boombosse was nie, het hulle bymekaargekom by 
riviere, strome en mere.  Die Kelte het watergode aanbid en geglo dat water heilig is.  
Soos bome en water, het die Druïde ook sommige eilande gesien as heilig.

Menslike Offerandes
Druïdiese menslike offerandes was deel van hierdie seremonies.  Hulle is uitgevoer 
binne ‘n godsdienstige en geestelike bestek.  Baie is uitgevoer in die publiek tussen die 
Keltiese mense, veral gedurende die viering van Beltain.  Daar het ook private menslike 
offerandes plaasgevind.
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ANDER OKKULTIESE SKAKELS
Die Verbintenis met Wicca

Wiccans het die Druïdiese sabbatte of feesvieringe op die vier sonstilstande en 
eweningsdatums aangeneem, sowel as op Halloween.

In Wicca-geloof (Heidense geloof), op hierdie dag – wanneer duisternis toeneem – 
heers die godin as die heks, deel van die drie-in-een wat ook die Meisie en Moeder 
insluit.  Die god, die Donker heer, gaan in die onderwêreld in om die saad te word van 
sy eie weergeboorte (wat weer sal plaasvind op Kersfees (Yule).

Wiccans glo dat, om ‘n oranje-kleurige kers aan te steek om middernag op Samhain en 
dit te laat brand tot sonop, sal geluk bring.  

Maar ongeluk sal diegene tref wat op hierdie dag brood bak of reis  ná sononder.  Swart 
kerse word gebruik om negatiwiteit af te weer.

Jack O’Lanterns, kalbaspampoene, appelwyn, afgevalle blare, wierook en sekere 
edelstene is gebruik as altaarversierings.  Die wierook is appel, heliotroop, peperment, 
neut en salie.  Die kerse is swart en oranje, en die edelstene is almal swart, soos 
pikswart, lawaglas en oniks.
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Tradisionele kos vir Halloween sluit in appels, pampoentert, haselneute, mielies, 
rooibosbessie muffins en brode, bier, appelwyn en kruietee.

Dit word geglo dat waarsêery verhoog word 
gedurende hierdie nag.

Op hierdie dag sluit Wiccans tradisies in  waarseery 
met klippe, die maak van Jack O’Lanterns en die 
staan voor ‘n spieël om ‘n geheime wens te maak.

Die heidene het hul Nuwejaarsfees gevier met 
Halloween, en het van hul huishoudelike diere 
geoffer aan hul god Zimiennik (Samanik; Samana).  
As die heer van die onderwêreld hierdie offer 
aanvaar het namens al die dooies, was die geeste 
tevrede en sou ophou om skade te doen.

Indien nie voldoende gepaai nie, kon hulle op die 
wêreld afsak as wraaksugtige spoke, gelei deur 
demone en “hekse” (priesteresse) wat hulle laat kom het.

Hekse en spoke word steeds  geassosieer met Halloween, tesame met sulke simbole 
soos uile, vlêrmuise en katte.

Die heidense idee was dat hulle die gode en godinne van die verskillende seisoene 
moes aanbid sowel as spesifieke rituele uitvoer; dit sou dan openinge veroorsaak het in 
die “gordyn” tussen die lewendes en die dooies, wat dan toegang sou verleen om in die 
geesteswêreld in te beweeg.

Die Sataniese Feesviering
Sataniste het die Druïdiese Hoë Dae aangeneem en dus word Halloween as volg 
gevier:

• 22-29 October 
o Sataniste begin met voorbereiding van offerande.

• 30 October 
o Sataniese Hoë Dag – verwant aan Halloween met menslike offerande.

• 31 October 
o All Hallow’s Eve [Halloween]
o Bloed en seks rituele met demone, en diere- of menslike offers.
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BYVOEGSELS
Halloween:  Wat Dit is Vanuit ‘n Christenperspektief

Baie Christene sal hul kinders toelaat en selfs  aanmoedig om respek te toon vir satan 
op 31 Oktober sonder dat hulle weet wat hulle doen.

Kerke sal die geleentheid ten volle ondersteun met partytjies wat versier is met hekse, 
katte, besems, Jack O’Lanterns (pampoen spoke) en dobberende appels.

Wat bring die skade?
Hoe het dit begin?

Die gebruik van Halloween word teruggeneem na die Druïdiese Fees van die Dood.  
In daardie tyd is die Romeinse godehemel gebou deur die Keiser Hadrian in 100 nC as 
‘n tempel vir die godin Cybele en ander Romeinse gode.

Dit het die hoofsaaklike plek van aanbidding geword.  Romeinse heidene het vir die 
dooies gebid.  Rome is ingeneem en die godehemel het in onbruik verval.

Keiser Phocas  het Rome ingeneem en die godehemel 
gegee aan Pous Boniface IV in 609.  Hy het dit 
hertoegewy aan die Maagd Maria en het voortgegaan 
om die tempel te gebruik om te bid vir die dooies, 
maar nou was dit onder die vaandel van Christenskap, 
terwyl die mens net bygevoeg het tot die onskriftuurlike 
lering van vagevuur.

In 834 nC het Gregory IV die fees verbreed na die hele 
kerk en dit het bekend geraak as  All Saint’s Day, 
steeds herdenkend aan die dood.

Samhain, ‘n Druïdiese god van die dood is op 
Halloween vereer in Brittanje, Frankryk, Duitsland en 
die Keltiese lande.

Samhain het al die bose siele van diegene wat binne die laaste jaar gesterf het, 
bymekaargeroep en hulle was bestem om diere te beset.  Hierdie viering van die dood 
het die god van die dood vereer op hierdie spesifieke nag.  Druïde het geglo dat siele 
van die dooies terugkeer na hul vorige huise om vermaak te word deur die lewendes.

Vreugdevure is op heuwels aangesteek sodat hulle hul pad kon vind.
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Geskikte voedsel en skuiling is voorsien vir hierdie geeste, of anders sou hulle vloeke 
plaas, chaos veroorsaak, kinders steel, oeste vernietig, plaasdiere doodmaak en angs 
veroorsaak wanneer hulle die lewendes gejag het.  Die geeste het bevrediging vereis 
deur aanbidding en ‘n offer.  Dit is wat ons vandag ken as “Trick-or-Treat”.

 

Die Samhain-viering het neute, appels, beendere, hekse en swart katte gebruik.  
Waarsêery en voorspellings is beoefen, sowel as magie om antwoorde vir die toekoms 
te soek.  Swart katte is beskou as reïnkarneerde wesens met die vermoë om die 
toekoms te kan voorspel.  Gedurende hierdie fees het bonatuurlike wesens die mense 
geterroriseer.

Selfs  vandag nog verklaar beoefenaars  van toordery 31 Oktober as die vrugbaarste dag 
om hul praktyke te beoefen.

Die Christen-kerk het probeer om die Druïdiese viering uit te skakel deur All Saint’s Dag 
aan te bied as ‘n plaasvervanger.  Soos die Christendom versprei het deur Europa en 
die Britse Eilande, is daar gepoog om die voorafbestaande heidense kultus aanbidding 
van Apollo, Diana of Ymir te vervang, maar sonder sukses.
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Alhoewel die uiterlike vorms van sulke aanbidding verdwyn het, het die geloof in hierdie 
godhede nie verdwyn nie.  Hulle het ‘n afset gevind gedurende die Middeleeue met die 
openlike praktyk van toordery.  In Duitsland is die okkulte beskou as  meer oorwegend 
as in die Middeleeue.

Die godheidgerigte kultusse het periodieke 
ontmoetings gehou, bekend as hekse-
sabbatte, en dit is  dieselfde vandag met 31 
Oktober as die meer belangrike datum.

Poetse en onheil is uitgevoer om die 
onheilige gedrag van hekse en feetjies  te 
verteenwoordig.

Trick-or-Treat kom van ‘n antieke Druïdiese 
praktyk.  Een van die basiese leerstellings 
in toordery is om die wil van ander te 
beheer deur middel van vrees.

Hier volg ‘n stelling van die organisasie, 
Neopaganism in South Africa:

Weef 'n skitterende sterk bewussynsrak vir al ons Aardkinders waarop ons kan 
lag en dans en skyn onder die maan. Kom ons vier weer ons wonderbaarlike 
bestaan. Stel ons toekoms blink voor ons geestesoog voor. Kom susters, laat ons 
ons wêreld oortoor http://en.wikipedia.org/wiki/Neopaganism_in_South_Africa 

Selfs met skertsery, wanneer iemand dreig om te 
straf as ‘n traktering of gawe nie gegee word nie, 
word hulle geïntimideer deur ‘n okkultiese praktyk 
deur die wil van die ander te beheer deur 
gebruikmaking van vrees.

Voorspoed is belowe aan almal wat oorvloedige gewers 
was, en truuks aan almal wie gedurende die Ierse 
Druïdiese gebeurtenis  van trick-or-treat, geweier het om 
deel te neem.  Die bydraes is vereis in die naam van 
Muck Olla, ‘n vroeëre Druïdiese god.

Tradisionele Halloweensimbole het in die V.S.A. 
verskyn gedurende die laat 1800’s.  Hekse, swart katte, 
doodshoof gekerf in ‘n pampoen, kerse, maskers, 
partytjies en poetse is gebruik.

Die oningeligte Christen het geen idee dat daar werklik demoniese geeste is wat 
gekontak en geaktiveer word wanneer mense hulle uitroep in spottery of in erns nie.  
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Elke daad rondom Halloween is tot eer van valse gode, wat in werklikheid geeste in 
die realm van Satan is.  Diegene wat diep betrokke was in toordery en nou vrygekom 
het, verklaar dat selfs  diegene wat sê dat hulle natuurgeeste aanbid, in werklikheid die 
Sataniese realm kontak sonder dat hulle dit besef.

Om te bid vir die dooies is teen die Skrif.  Indien ‘n persoon Jesus geken het voor sy 
dood, is sy gees alreeds by die Here.

2 Kor. 5:6 “6  Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam 
inwoon, ons van die Here uitwoon.”

Paulus sê in 2 Kor. 5:6, dat om afwesig te wees uit die liggaam, is  om tuis  te wees by 
die Here.  Indien iemand ‘n ongelowige is ten tye van sy dood, sê die Skrif dat daar 
geen tweede kans is nie, omdat dit bestem is vir die mens om een maal te sterwe en 
daarna geoordeel te word.

Daarom is gebede vir die dooies in teenstelling met God se Woord en ‘n heidense 
praktyk wat “ver-Christen” is.

Terwyl ons lewe, moet ons ‘n keuse maak “vir” of “teen” Jesus  en dit bepaal die 
eindbestemming van die gees ná die dood.  Geen hoeveelheid gebed kan die besluit 
wat ‘n persoon op aarde geneem het terwyl hy nog gelewe het, omdraai of verander nie.

Die Bybel leer ons om niks te doen te hê met die dade van duisternis nie.  Beide 
Christen en Jood word verbied om deel te neem aan die okkultiese praktyke gelys in:

Deuteronómium 18:10 “18  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy 
dogter deur die vuur laat gaan – wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van 
voortekens of towery omgaan nie of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n 
afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê of wat die dooies raadpleeg nie.”

Geestesbeswering is om te delf in kontak 
met die dooies.  God het gesê dat al 
diesulke praktyke vir Hom ‘n gruwel is.

Sommige mag sê, “Maar ons doen dit net 
vir die grap ... ons beoefen dit nie”.  Dit 
wat Satan en sy gebied verteenwoordig, 
kan nie nagevolg of beskou word as  ‘n 
“grap” nie.  Sulke deelname plaas  jou in 
die vyand se verbode terrein en dit is 
gevaarlike terrein.
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Bybelse Feeste
Deur die eeue, het Halloween bekend gestaan onder verskeie name, maar dit was alles 
verbind aan dieselfde duistere mag, Satan.  Daar is  geen plek in die lewe van die Kerk 
of die Christen vir sulke deelname nie. Die Bybel sê nie dat dit maar reg is  om heidense 
feesdae te vier nie.  

Dit sê oor en oor dat die Ware God nie aanbid moet word soos wat ander hulle vals 
gode aanbid nie.

Daarby beveel God Sy mense om die Dae 
wat Hy geskape het vir aanbidding, te 
gehoorsaam.  God het die astronomiese 
kalender daargestel vir alle mense rondom 
die wêreld, nie net die Jode nie.

Genesis 1:14 “14  Toe het God gesê: 
“Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf 
om dag en nag van mekaar te skei. Hulle 
moet ook as tekens dien om seisoene, 
dae en jare aan te dui.”

In Genesis 1:14 is tekens dieselfde 
woord as Sabbatte en in Eksodus 31:13 
en 13:9 het seisoene dieselfde betekenis 
as Heilige dagvierings.

Eksodus 31:13 “13  Spreek jý met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my 
sabbatte onderhou, want dit is ’n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die 
mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig.

Hy het dit nie gedoen in die permanente maan/son kalender vir tydelike redes nie.  Die 
Bybel beveel onderhouding van slegs Sy Heilige Dae. Die Bybel toon dat die 
onderhouding van heidense feesdae tot God se toorn lei.  Die Bybel toon hoedat God se 
volk Sy Heilige Dae onderhou in die Ou Testament, sowel as in die Nuwe Testament.

Ons is oortuig daarvan dat al die “Christen” vakansiedae van heidense oorsprong is.

Indien jy die Bybel en geskiedenis bestudeer, sal jy vind dat die eerste eeuse kerk nie 
een van die huidige vakansiedae gevier het nie;  hulle het die Bybelse Feeste gevier.

Beide geskiedenis en die Bybel bevestig dit:
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Die Kerk het God se dae onderhou – nie Halloween, Kersfees of Paasfees (Easter) nie:  
Christus het God se Feeste onderhou terwyl Hy op aarde was en die vroeë Kerk het in 
Sy voetspore gevolg:

• Handelinge 2:1
o Pinkster saam gevier.

• Handelinge 12:3-4
o Pasga en ongesuurde brood betekenisvolle aanduidings vir kerk.

• Handelinge 18:21
o Onderhou Loofhuttefees.

• Handelinge 20:6
o Onderhou dae van ongesuurde brood.

• Handelinge 27:9
o Onderhou versoening.

• 1 Korinthiers 5:2
o Gebruik “opgeblase” omdat dit die dae was van ongesuurde 

brood.
• 1 Korinthiers 5:7

o Beveel die onderhouding van die Fees van ongesuurde brood.
• 1 Korinthiers 16:8

o Paulus het eers gewag vir die onderhouding van Pinkster voor sy 
vertrek.

• Die Feeste is profeties van aard
o Kol. 2:14 – 17.

• Die Feeste is skadu’s van die dinge wat kom. Daarom het Christus 
gesterf op dieselfde dag as Pasga.

• Die Heilige Gees is uitgestort op die spesifieke dag van Pinkster.
• Wanneer Christus terugkeer, sal Hy van die wêreld vereis om hierdie 

selfde dae te onderhou.
• Sagaria 14:16 sê nasies moet Loofhuttefees onderhou.
• Esegiël 45:21 sê Ongesuurde brood moet onderhou word in die                                   

Millenium.
• Jesaja 66:23 Elke nuwe maan3 Fees is ook onderhou.
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Ons moet eerder die simboliek van die ryk, betekenisvolle FEES Dae van God vier, 
soos ons vooruit kyk na elke stap in die vervulling van Sy Plan.

Ons glo dat al hierdie verklarings die waarheid is:

Jy moet ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê.

Die Bybel leer ons dat alle mense hel toe 
gaan indien hulle nie ‘n persoonlike 
verhouding het met Jesus Christus nie.  Jy 
gaan nie reguit hel toe as jy jou oulike 
dogtertjie aantrek soos  ‘n ballerina op 
Halloween en pret het nie.  Jy gaan hel toe 
indien jy nie ‘n persoonlike verhouding 
met Jesus Christus het nie. Dit is ‘n 
heeltemal ander rede waarom jy hel toe 
gaan.  Om hel toe te gaan, het niks te doen 
met goed of sleg wees nie, maar slegs met 
jou verhouding met Jesus Christus.

Leer die waarheid in liefde.

Die Bybel het nog ‘n paar ander verse ook behalwe die een wat almal blykbaar ken van, 
“Jy moet jou naaste liefhê”.

Om jou naaste lief te hê beteken nie dat jy altyd gaaf gaan wees ten alle koste nie.

Somtyds, om iemand lief te hê, moet jy met hulle verskil, hulle korrigeer, hulle leer of 
hulle uitdaag.  Indien jy die Bybel wil ignoreer as  ‘n bron van waarheid, goed, maar dan 
kan jy dit nie later opbring as  ‘n rede om ons verkeerd te bewys nie.  Indien jy die Bybel 
gaan aanvaar as ‘n bron van waarheid, kan ons beide praat vanuit ‘n algemene siening.

Hekse is ‘n werklikheid.

Hekse bestaan regtig en hul teologie is gemeenskaplik uitsluitend van Christenskap.  

Indien jy sê jy is ‘n “Christen-heks”, verstaan jy dalk nie Christenskap nie, of jy verstaan 
nie hekse nie.  Christenskap het ‘n siening wat ‘n verduideliking van hekse insluit.  Ons 
siening is dat Satan hulle mislei en dat hulle gelei word deur demoniese geeste.  Hekse 
het ‘n siening wat ‘n siening van Christenskap insluit.  Hul siening is  dat ons mislei en 
“onverlig” is;  dat ons nie verstaan dat die aarde die bron is  van alle krag en lewe nie.  
Hekse glo nie in,  of aanbid nie Satan nie.  Hulle glo dat Satan ingebring is deur 
Christene om skuldgevoelens en gehoorsaamheid in die hand te werk.  Christene glo 
dat Satan bestaan en ‘n invloed het oor mense hier, nou op aarde, selfs by jou huis.
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Daar is slegs een waarheid.

Daar is slegs EEN waarheid.  Ons kan heeldag argumenteer oor wat die waarheid is, 
maar daar is slegs een.  

Indien ons twee verskil, kan ons nie altwee reg wees nie.  Dit is ook die waarheid oor 
godsdienstige sake.  Ons kan nie almal reg wees nie.  Ons glo dat jy Hel toe gaan as jy 
nie ‘n persoonlike verhouding het met Jesus Christus  nie.  Indien jy wil “verdraagsaam 
wees met almal se gelowe”, dan moet jy ons geloof aanvaar dat jy verkeerd is.

Daar is boosheid in die geskiedenis agter Halloween.

Die meeste van ons dink aan Halloween as 
‘n tyd wanneer kinders kostuums aantrek en 
lekkers vra.  Volwassenes trek kostuums 
aan, eet lekkers en gaan na partytjies.

Vir die lekkervervaardigers is Halloween ‘n 
wonderlike tyd van die jaar, maar, die beeld 
van vrolike klein gesiggies met ‘n oulike 
deuntjie “Twick or Tweet”, en soebat vir 
lekkers, is ‘n fasade.  

‘n Goeie kyk in die lang geskiedenis van die 
feestelikhede van 31 Oktober onbloot ‘n 
donker en ysingwekkende godsdienstige 
feesdag.

Die hoof Heidense Sabbatte (vakansies) is: 

• Samhain (November’s Eve/31 Oktober), die fees van die dood, (oes seisoen 
eindig, winter begin) wanneer die lyn wat die wêreld skei van die lewendes en die 
wêreld van die dooies die dunste is, 

• Imbolc (1 Februarie) die winter reinigings fees en,
• Beltane (1 Mei) die groot vrugbaarheids fees.

Die heersende tema van Samhain is en was een van spoke, bose geeste en die dooies.  
‘n Soortgelyke tema word gevind in Mexico se “Dag van die Dood” wanneer die geeste 
van die dood die aarde bewandel en gesus word met offergawes en trakterings.  Die 
Mexikaanse tradisies het van die Aztecs gekom.  Die Europese Heidense tradisies het 
van die Egiptenare gekom.  En vóór dit?
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Die mees gewilde Amerikaanse Halloween tradisies  kom van die Ierse (Keltiese) 
Druïdiese feesvierings van Samhain.  Gekostumeerde volgelinge van die Druidiese god 
Muck Olla het van huis tot huis gegaan en gevra vir bydraes.  Indien iemand bygedra 
het, is voortdurende seëninge vanaf Muck Olla belowe.  

Indien iemand nie wou gee nie, sou hy slegte oeste en groot probleme ondervind.  Op 
Halloween noem ons dit “Trick or Treat”.  Die res van die jaar word dit afpersing 
genoem.

Jack O’Lanterns het ‘n sinistere geskiedenis.

Jack was ‘n Ierse leeglêer wat gehou het van groot, rooi rape.  Een dag het hy die 
duiwel gevang in ‘n groot boom en wou hom nie laat afkom voordat die duiwel hom nie 
belowe het dat hy (Jack) nooit hel toe sou gaan nie.  Die duiwel het ingestem.  ‘n Jaar 
later is Jack dood.  

As ‘n ongelowige leeglêer, kon hy nie in die hemel ingaan nie.  Die duiwel wou hom ook 
nie in die hel toelaat nie.  Om vir Jack te help om sy pad terug aarde toe te vind, het die 
duiwel hom ‘n gloeiende kool gegee.  Jack het hierdie kool vuur in ‘n lantern gesit wat hy 
gekerf het uit ‘n groot raap.  Hierdie eerste Jack O’Lantern het vir Jack gehelp om sy 
pad terug Ierland toe te vind.

Halloween word gedeel deur die 
beoefenaars van swart magie.

Dit is ‘n nag van okkultiese feesvierings en 
duister dade.  Die dooies keer terug, bose 
geeste bak poetse en mense vereer hulle in 
kostuums en dade.  Om vensters vol seep 
te smeer, is nog ‘n grap, maar nie om 
skeermeslemmetjies in lekkers te sit nie.  
Die kerk het ‘n tradisie van “Halloween” 
alternatiewe.

Die Rooms Katolieke Kerk het 
Halloween aangeneem.

November Eve is 31 Oktober, die dag voor 1 November.  In 835 vC het die Rooms 
Katolieke Kerk 1 November uitgeroep as All Saint’s Dag om al die heiliges te vereer 
wat nie ‘n dag gehad het toe hulle vereer is nie.  Een van die redes vir  so ‘n dag was 
om die gewilde viering van Samhain en ander 31 Oktober feeste teen te werk.  

31 Oktober het toe bekend geword as All Hallows  Eve (Halloween), die dag voor All 
Hallows Dag. Die kerk het sommige van die praktyke van Samhain aangeneem, soos 
die aantrek van kostuums.
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Addisionele Notas oor Halloween
Halloween is van Keltiese oorsprong,  waarskynlik 1100 B.C. Aanvanklik was hierdie 
vakansiedag die Keltiese Nuwejaar. Dit was in hierdie tyd dat die Keltiese god Baal / 
Bel (die god van vuur en lig, lente en somer) se regering beeindig is. 

Dit is ook wanneer Samhain (die god van die dood) begin regeer het. Die normale orde 
van die heelal met betrekking tot die natuurlike en die bo-natuurlike word hier opgeskort 
en die natuurlike wette word tydelik verwyder.

Die gordyn is oop en al die bo-natuurlike wesens en geeste kan vrylik tussen mense 
beweeg en selfs geweldadig inmeng in hulle sake.

Die naam Samhain is  van ou Ierse oorsprong en beteken “Einde van die somer, 
sonsondergang, einde”. Sanhain, An’t-Samhain of Samfuin is die Ierse en Skotse naam 
vir die maand November.

Die Galliese kalender verdeel die jaar in twee:

• Die donker helfte, beginnende met die maand Samonios of Samhain – die 
Oktober/November maan-omloop

• Die ligte helfte, beginnende met die maand Giamonios – die April/Mei maan-
omloop.

Tara – Die Groot Moeder-Godin

In Ierland is  Samhain die belangrikste fees met ‘n reuse bymekaarkoms oor drie volle 
dae by die Koninklike Hof van Tara. Rituele vreugdevure word op die Heuwel van Tara 
aangesteek en dien as teken vir mense wat oraloor in Ierland op heuwels vergader om 
ook hulle vreugdevure aan te steek. Sodra die vreugdevure brand, word alle ander vure 
in Ierland geblus. Elke familie kom dan plegtig en steek sy huishoudelike vuurherd aan 
by hierdie gemeenskaplike vuur. Hierdie is dan ‘n gemeenskaplike vuur-verbond wat die 
hele dorpie en sy families saambind.

Die nag van Samhain was ‘n fees van die dood, toegewy aan die oes. Dit was tyd om 
voorraadopname te maak van graanvoorrade en ook om te besluit watter diere geslag 
moet word ten einde voorsiening te maak om die winter te oorleef.

Samhain vorm deel uit van een van die Agt Groot Sabbatte wat onderhou word as 
deel van die Wiccan Jaarwiel. Die Wiccans beskou dit as  die heel belangrikste van die 
Vier Groter Sabbatte.
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Die Heksagram – ‘n Vloek en Simbool van Dood

Tydens Halloween-vieringe in die Middeleeue het die Druids aan die deure van kastele 
geklop en ‘n jong meisie of ‘n prinses geeis vir hulle offerandes.

Wanneer hulle nie ‘n meisie gekry het nie, het 
hulle ‘n heksagram op die deur geverf as ‘n 
teken dat almal in die betrokke huishouding 
moet sterf. Indien hulle wel ‘n meisie gekry het, 
is  ‘n “Jack o’ Lantern” in die venster geplaas as 
teken dat hulle gekry het wat hulle gesoek het.

Die “Jack o’ Lantern” is dus in werklikheid ‘n 
simbool van kinder-offerandes aan Baal. Die 
teken van die Heksagram is die teken wat die 
Duitsers op die deure en op die arms van 
Joodse families geteken het – Duitse 
bloedlyne het dikwels hulle kinders aan Moleg 
geoffer!

Massa Menslike Offerandes

Halloween was ‘n tyd van massa menslike offerandes waar mans en vrouens, oud en 
jonk, kriminele en onskuldiges asook diere in hout en grasdak-hokke ingedwing was. 
Hierdie hokke was dikwels in die vorm van reusagtige “wickermen / wickerwomen” wat 
uiteraard vir Baal (Samhain) en sy vrou Baalath voorgestel het.

Sodra die voorsittende Druid ‘n teken gee, word hierdie geweldige strukture aan die 
brand gesteek en alles daarbinne word tot as verbrand. Na die offerandes het die Druids 
dan dankseggingsmaaltye gevier rondom die kletterende vreugdevure. Die dode is dan 
voorgestel deur wit geklede jong mans met maskers, sluiers of swart geverfde gesigte. 
Dit is die oorsprong agter Halloween-maskers. Die oorsprong van die woord 
“bonfire” (vreugdevuur) is inderdaad “bone fires” – die bene van die dooies. Hierdie is 
uiteraard ‘n tyd van baie sataniese rituele, misbruik, bloed rituele en menslike offers.

Die Dierebeskermings-vereniging in Engeland het mense met swart katte gewaarsku 
om hulle te beskerm, aangesien sataniste hulle teiken om te offer.

Die Brandende Man

“Wickerman-seremonies” word steeds gehou in Petersfield, Hampshire, Engeland, San 
Francisco, California, Black Rock, Nevada, U.S.A., waar dit die Brandende Man 
Ritueel genoem word. Hierdie oplewing is in 1973 geinspireer deur die fliek “The 
Wickerman” en is tot vandag toe in gebruik. Daar is selfs  kampe en klein dorpies  hier 
rondom gebou.
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Die reuse figure in Engeland mag volks-
herinneringe wees wat gekoppel is  aan Cerner 
Abbas – ‘n vrugbaarheids reus  in Dorset. 
Hierdie figuur is 180 voet lank en uitgekap teen 
die kant van ‘n heuwel.

Kan dit toevallig wees dat die grootste siklotron 
om te probeer om “God te vind” in Cerne, 
Switzerland gehuisves word? Hulle poog hier 
om die presiese oomblik van die skepping te 
herskep …

Jack o’Lantern en Jenny van die Lantern

Die Jack o’Lantern se oorspronklike naam was “Will o’the Wisp”. Die “wisp” was ‘n 
bondeltjie stokkies of papier wat as ‘n fakkel gebruik is. (Die brandende fakkel is vandag 
nog steeds die simbool van hierdie godin – “Statue of Liberty”)

Daar was ‘n vroulike “Jack o’Lantern” wat genoem is “The Jenny of the Lantern”. Jenny 
is  die oorerflike naam wat aan bloedlyn hekse oorgedra word. Jack (Baal) en Jenny 
(Baalath / Asherah / Astarte). In die geestesrealm vorm hulle ‘n getroude egpaar. Hierdie 
was bekend as…

• Lyks-kerse of doodskerse,
• Spook ligte,
• Basiese ligte wat verband hou met ‘n verskynsel,
• Vreemde ligte wat by begraafplase of by ‘n moeras gesien word.

Die “Will” was Will Smith, ‘n bose smid vir wie Petrus 
‘n tweede kans gegee het by die poorte van die 
hemel. Hy het egter so ‘n bose lewe gelei, dat hy 
gedoem was om vir ewig op die aarde te dwaal. Die 
duiwel het aan hom ‘n gloeiende kool gegee, wat hy 
gebruik het om mense na vleie toe te lok en hulle 
dan daar verdrink het. Die “Will o’Wisps” is genoem:

• Geeste van die dood,
• Ignus fatus,
• Ignus erraticus,
• Balle van vuur,
• Drake  (drach).
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Ignus beteken “vuur” en fatus  beteken “dwaas” – dit verwys  dus na spookagtige, 
flikkerende ligte soos kerse. Europeers  verwys hierna as geeste van die dood, veral in 
die sin van ongedoopte of doodgebore babas. In Brasilie word hulle “giftige slange” 
genoem of anders “Boi-tata” (‘n groot slang wat in ‘n grot woon – dit mag vergelykbaar 
wees met ‘n pampoen).

In Duitsland word dit ‘n dwaalster genoem (siele van mense wat verlore is en dus 
ronddwaal). Dit word ook Pixy-ligte genoem. ‘n Pixy is  ‘n feetjie en dit is  waarmee ons 
ons kersbome en ons winkelsentrums mee versier!

Die antieke Kelte het aanvanklik ‘n skedelbeen op hulle vensterbanke gesit om die dode 
te verteenwoordig. Dit is  later vervang deur ‘n raap of geel tipe van ‘n koolraap. Dit is 
gebruik om die kop van die dooie persoon te verteenwoordig, aangesien hulle geglo het 
dat die “gees en verstand en kennis” hierin vasgevang is.

Wanneer die Kelte hulle vyande verslaan het, het hulle altyd die vyand se koppe 
geneem om krag daaruit te verkry. Hulle het geglo dat, wanneer hulle die vyand se 
koppe het, hulle ook die vyand se kennis verkry het.

Die Ierse immigrante het hierdie tradisie Amerika toe 
geneem gedurende die Groot Hongersnood in 1846, toe 
hulle ‘n pampoen gebruik het. Walliese, Ierse asook Britse 
mites is  vol legendes van die koperkop (“brazen head”). 
Dit mag spruit uit ou volksherinneringe van die Kelte wat 
hierdie koppe van hulle slagoffers vasgespyker het aan 
die bo-lintel van deure – of dit na die vuurherd geneem 
het “om woorde te spreek”. Dit het dan nou verder 
ontwikkel in ‘n “meganiese kop” wat vrylik vrae kon 
beantwoord, of soms ook net beperk was om “ja” of “nee” 
te kon se.

Eeue later het dit so algemeen geraak dat mense begin 
glo het dat daar niks bo-natuurlik hieraan was nie!

Die tradisionele kleure van Halloween, swart en oranje, simboliseer dood (swart) en 
vrugbaarheid (oranje – die ryp oes) Dit skakel direk terug na die vrugbaarheids-kultus 
van Baal en Baalath (Astarte).

Dobber Appels

Die tradisie om appels te soek tydens Helloween (bobbing apples) word ook verbind 
aan die godin Pomoma (Venus). Die pitte van die appel vorm ‘n heksagram, ook 
bekend as  ‘n Dawidster. Die halwe appel met sy blootgestelde pitte is as  ‘n teken van 
die “Pythagoras Brotherhood” gebruik. Hierdie appels is  ook die oorsprong van toffie-
appels en die lekkers van “trick or treat”.
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Dobber Appels

In Europa en vele ander plekke is die “cauldron” deel van Halloween vieringe – dit 
simboliseer die Baarmoeder van die Groot Moeder. Haar horing van oorvloed word as 
tafelversiering gebruik. Verder word koeke gebak in die vorm van horings as herdenking 
aan die ou horings van die dooie Samhain wat afgegooi word aan die einde van die 
winter, wanneer hy terugkeer na sy koninkryk in die ander wereld.

Ons kry ook te doen met Cernnunos, die gehoringde god wat slange voed uit die 
lewenskrag van die “Cauldron”met sy vroulike kragte en magte.

[Hierdie is Kundalini! Die Kelte het altyd ‘n verering gehad vir die verwewenheid van al 
die  bestaanskragte: lig en donker, dag en nag, koue en hitte, lewe en dood. Keltiese 

knoopwerk verteenwoordig hierdie verweefdheid – ons kry dieselfde simbolisme op die 
koekies/”caduceus”]

Hierdie was ‘n tyd van offerandes en maaltye aan die voorgeslagte: Tafels word vir hulle 
gedek, tradisionele liedere, stories, gedigte en danse word uitgevoer om vermaak aan 
hulle te verskaf; deure en vensters word wyd oopgemaak na die weste, en dan word die 
geliefde afgestorwene  baie spesifiek uitgenooi na die verrigtinge.

Daar word altyd ‘n brandende kers in die venster gelaat om vir die dooie die pad te wys 
– dit mag dan ook die oorsprong wees van die “Jack o’Lantern”.

Waarseery en in diepte kommunikasie is  met hierdie gode gedoen met die oog op die 
komende jaar – beide in diepe erns en in partytjie-speletjies  vir kinders. Die lewens van 
diegene wat gesterf het, is  gevier: daar is respek betoon aan voorvaders, afgestorwe 
familielede, ouer mense van die geloof, vriende, troeteldiere en enige geliefde wat 
oorlede is.

Vir ‘n meer gedetaileerde studie asook ‘n afleggings-gebed rondom die wortel 
van Halloween, kry gerus van Kanaan Bedieninge:

”The Druidism Root And Its Fruits”
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GEBEDSNOTAS
• Die WORTEL van Halloween – Druïdisme.
• Die STERKMAN agter Halloween is die sterkman agter Druïdisme.
• Bid oor die DRUïDISTIESE en die SHAMANISTIESE rituele.
• Teiken Natuuraanbidding en die seisoenale siklus.
• Om effektief te bid, moet jy die Hele Seisoenale Siklus van Druidistiese 

feesvierings breek, nie net die een leuen bekend as Halloween nie.

GEBEDSFOKUS
• Die sterkman agter seisoenale en landbou of natuuraanbidding.
• Die demoniese geeste wat opgeroep word gedurende die aanbidding van hierdie 

dinge.
• Alle natuur-geeste, veral watergeeste.
• Afgode soos Cybele, Samhain, Apollo, Diana.
• Eie Druidiese afgode Awen en Muck Olla.
• Geeste van die dood of gestorwe mensgeeste betrokke in voorvader aanbidding.
• Alle menslike offerandes – bid dat die Bloed van Jesus alle bloed sal stilmaak.
• Alle waarsêery4 – die gebruik van klippe- en spieël heksery.
• Kleur- en kers towery.
• Die gebruik van hekse sirkels op hierdie dag.
• Die altare opgestel deur Druïde, Wiccans en Sataniste.
• Die hoë plekke en demoniese gewyde ontmoetingsplekke.

Bid vir mense huidiglik vasgevang in die Druidiese Orde.

• Die huidige leiers – die stigter, Philip Shallcrass, ook bekend as   Grey Wolf en 
Wolf Walks With Fire; en Emma Restall Orr – Bobcat.

• Die lede van Die Moederbos van die Britse Druïdiese Orde (BDO).
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• Hul geloof in verering van voorgeslagte – diegene van bloed en van gees, 
diegene onlangs vertrek en/of ou, fisiese voorgangers  en die voorgangers van 
tradisie, die Druïde, priesters  en priesteresse van lank gelede en die ou gode 
van die mense.

• Gul geloof in verering van Keltiese godhede soos Nemetona en Ceridwen (die 
‘Krom Vrou’ of ‘Geboë Wit Een’, die beskermvrou van hul Orde), sowel as  die 
gode van ander mense wat die eilande hul woning gemaak het, en wie se bloed 
en bene gemeng het met die modder en stene van ons gewyde land.

• Die essens van die Druïdiese lering wat lê in die werking met die geestelike 
energie bekend as Awen – die vloeiende gees.

Bid teen …
• Die geloof dat deur jou eie skakels  te maak met die Druidiese gees van 

inspirasie, jy jou eie energie en kreatiwiteit mag vind, en daardeur jou eie 
gewyde pad van vreugde, vrede, genesing, ekstase en die gode mag ontdek 
en bewandel.

• Die Drievoudige Pad van Druidiese Praktyk:  Die Digter (The Bard) (Digkuns), 
die Ovate (Profesie en Waarsêery) en die Druid (Vormverandering), ontvang 
van die Heksepot van Inspirasie gebrou deur die godin Ceridwen.

• Die Druïdiese Digter wie nie net ‘n digter was nie, maar ook ‘n siener, 
waarsêer, droom-wewer en woord-towenaar – wie die wêreld lewend gesing 
het, en wie, deur die beoefening van hul vaardighede, herhaaldelik die 
lewende gees van die gode en helde van hul mense vernuwe het.

• Die seremoniële Gorseddau (seremoniële vergaderings van Digters) by 
gewyde plekke waar inisiasie, rituele van deurgang en die fees van die siklus 
van seisoenale feesvieringe uitgevoer is.

• Die Druïdiese Ovate, wat die Druïdiese gawes van profesie en waarsêery 
praktiseer, die genesingskunste en bewustheid van die Feëland realms – die 
Anderwêreld.

• Die Ovate wat begrip soek deur bestudering van die natuurlike wêreld, en 
werk met die skadukant van lewe en die prosesse van dood, of om te laat 
gaan, of die geheimenisse van tyd, of voorbereiding van die grond en 
fasilitering met hergeboorte,  die gebeurtenis van die nuwe.

• Die Druïd wie deur te reis tussen en deur die wêrelde, optree as ‘n brugbouer 
tussen kulture, tradisies en mense, tussen gees en vorm, en die samevoeging 
van die geesteswêreld tot die Aarde energieë of Drakelyne (leylines).

• Die Druïdiese feesvierings, gebaseer op ‘n siklus van seisoenale feeste, hul 
rituele van deurgang en seremonies soos  benaming en seëningseremonies 
vir kinders, handgrepe en Druïdiese troues, rituele van puberteit, heksery en 
deurgang – alles gehou gedurende die Halloween seisoen.
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Petisie teen …
• Herlewing van reeksmoordenaars.
• Eskalasie van misdaad, veral gewelddadige misdade teen kinders en vroue.
• Stamtwiste wat opvlam en verdeling veroorsaak.
• Toenemende korrupsie in die regering.
• Toenemende handel in narkotika en pornografie.
• Die verkoperbekendstelling van doodspornografie (spesifiek in Afrika).
• Toenemende handel in kinderslawerny (seuntjies en dogtertjies).
• Toenemende aborsie.
• Droogte en misoeste - die boere kan nie meer die mas opkom nie!
• Finansiële vernietiging van die Bruid van Jesus Christus.
• Die oproep van die geestelike drake wat die vier hoeke van die aarde bewaak 

om te begin met massa bloedvergieting en oorlog in lande oraloor die wêreld.
• Die bose magte wat bymekaar wil kom om krag te genereer om die massas te 

mislei.
• Die herlewing van die praktyk van magie, veral deur tieners en voor-tieners. 

GEBED
SKRIF:
2 Tim. 1:7 “Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag 
en liefde en selfbeheersing.”

Weerstaan die vrees wat gedurende die tydsperiode van Halloween kop uit steek en wat 
die media ook aanblaas deur baie verskeie flieks en TV stories met okkulties temas en 
ekstreme situasies van vrees uit te saai. 

Deut. 18:9-14 “AS jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy nie leer 
om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. 10  Daar mag niemand by jou 
gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan — wat met 
waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,11  of 
wat met besweringe omgaan, of wat ’n gees van ’n afgestorwene vra of ’n gees wat 
waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. 12  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir 
die HERE ’n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor 
jou uit. 13  Opreg moet jy wees met die HERE jou God. 14  Want hierdie nasies wat jy 
uit hulle besitting verdrywe, luister na goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, 
die HERE jou God het jou nie so iets toegelaat nie.
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Weerstaan die versoeking om ingetrek te word by sogenaamde “onskuldige” 
feesvieringe van hierdie oer oue demonies fees. As jy in die verlede wel betrokke was 
dan moet jy dit bely. Vra die Here om vir jou Sy openbaring te gee van hoe HY wil he 
ons moet wandel en hoe jy dit aan ander moet oordra.

Vra die Here omvergifnis vir die vele wyses waarop jou dorp en stad betrokke sal wees 
in die viering van hierdie heidense gebruik. 

Moenie stilbly nie maar waarsku mense van die gevare as  hulle betrokke sou raak in 
enige soort okkultiese gebruike.

GEBED ... Hemelse Vader, in die Naam van die Here Jesus Christus van Nasaret, 
verloën ek enige betrokkenheid wat ek ooit gehad het met hierdie heidense 
feesdae.  

Ook verloën ek enige betrokkenheid wat my voorvaders en -moeders moontlik 
gehad het met Halloween, en ek kanselleer alle aanbidding wat Satan ontvang het 
deur hul betrokkenheid.

Vader, in die Naam van Jesus, wil ek bely dat ons vrywilliglik die gees van die 
dood in ons bloedlyne ingenooi het en ons het deure en venters oopgemaak vir 
hierdie gees; ons het aan die gees van die dood ook die wettige reg gegee om ons 
huise binne te kom en hom toegelaat om op ons grond / erf te kom.

Vader, vergewe ons asseblief dat ons aan satan die wettige reg gegee het om ons 
gesinne dood te maak! Ons neem nou gesag oor hierdie gees van die dood en 
bind hom in die Naam van Jesus! Ons stel hom en sy werke kragteloos en stroop 
hom van alle krag, gesag sowel as sy range wat aan hom gegee is om teen ons as 
gesin te veg, in die Naam van Jesus!

In die Naam van Jesus breek ons die Druid vloek wat vrygestel word teen diegene 
wat nie hulle kinders vrywilliglik wou opoffer as 'n offerande nie. Ons breek die 
demoniese seels van die dood (heksagram, sterre, ens.) wat op ons deure geplaas 
is as gevolg daarvan, in die Almagtige Naam van Jesus Christus van Naseret!
Ons stuur elke bose gees wat oor ons as gesin aangestel is na die Voete van 
Jesus Christus! (Hand 2:35)

Ek gee aan Satan kennis dat ek nie betrokke sal wees in die dinge wat hom 
verteenwoordig nie, en ek kies om te doen slegs dit wat my Here Jesus Christus 
verteenwoordig en wat Hom alleen verheerlik!

AMEN!
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Jes. 8:19 “19  En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die 
geeste wat waarsê, wat piep en mompel — moet ’n volk nie sy God raadpleeg nie; moet 
vir die lewendes die dooies gevra word?

Roep op die Naam van die Here Jesus Christus. Onderwerp jou aan Sy wee, en vra vir 
‘n dieper openbaring van Sy liefde. Vra Hom om aan jou Sy Plan en doel vir jou dorp /
stad te openbaar en bid tot Hy Sy Krag in jou area openbaar.

1 Kron. 10:13-14 “13  Die HERE van die leërskare — Hom moet julle heilig, en laat Hy 
julle vrees en Hy julle verskrikking wees! 14  Dan sal Hy vir julle ’n heiligdom wees, 
maar ’n klip waar ’n mens teen stamp en ’n rots waar ’n mens oor struikel, vir die twee 
huise van Israel, ’n vangnet en ’n strik vir die inwoners van Jerusalem.

Om die dooies te raadpleeg beteken dat jy ontrou is aan die Here, en God se oordeel 
sal die resultaat wees. Onderwerp jouself en jou gesin eens en vir altyd om die Here 
Jesus Christus lief te he en Hom alleen te dien

Vra die Here om alle boosheid te ontbloot, veral op die nag van Halloween, sodat die 
werke van die koninkryk van duisternis verswak sal word.

Bid vir diegene wat geteiken is om geoffer te word - vra dat die Here Sy beskerming 
rondom hulle sal oprig. Bid dat alle Christene beskerm sal word teen vloeke wat teen 
hulle uitgestuur word; bid vir pastore, predikante en alle Christen leiers.

Bid vir die bekering en redding van so baie wat betrokke is by die okkulte, dat hulle 
gekonfronteer sal word met die Liefde, Reinheid en Heiligheid van Abba Vader deur 
Jesus Christus! 
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VIER DIE LEWE!!
Draai die seisoen in die gees na een van LEWE!!

Jesus het gesterf sodat ons kan lewe!!
Verklaar ‘n honderdvoudige oes van seëninge terwyl ons die Woord van God saai in die 
geestesrealm oor die Here se volk en ‘n verlore-gaande wereld; en dat ‘n toenemende 
getal siele die Koninkryk sal binnekom met hierdie Halloween - omgedraai in ‘n 
HALLELUJA LOFPRYSING!!

33


