
MEER WETEN?
In de Bijbel kunt u hier veel meer over lezen. Er ligt een gratis 
exemplaar voor u klaar.  Wilt u meer weten over het christelijk 

geloof of heeft u vragen over dood en leven? Neem contact op via 
onderstaande gegevens.  Ook bent u van harte welkom bij een van 

onze kerkdiensten of andere bijeenkomsten. 
Hall  owee n
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Hall  owee n
Grijnzende pompoenkoppen en griezelige heksen. Steeds 
vaker zijn ze eind oktober te zien in winkeletalages en 
woonwijken. Kinderen verkleden zich als magere Hein 
of vermommen zich tot een bebloed slachtoffer van een 
gruwelijk misdrijf. Halloween, het griezelfeest bij uitstek, 
krijgt steeds meer voet aan de grond in ons land. 

Is Halloween wel zo onschuldig als het lijkt? En waar komt 
dit feest eigenlijk vandaan?

DOOD
Halloween is van oorsprong een Keltisch feest waarbij in de nacht 
van 31 oktober delen van de oogst, dieren en zelfs mensen werden 
geofferd. Mensen dachten dat juist in deze nacht de scheidslijn 
tussen het hier en nu en het hiernamaals heel dun was. Daardoor 
konden de doden ‘makkelijk’ terugkeren op de aarde. Ook de 
slechte geesten zouden daarbij aanwezig zijn. Daar komen de 
verkleedpartijen tot bloederige bruiden en spookachtige skeletten 
vandaan.

“Ach ja”, denkt u misschien, “wat maakt dat uit? We vieren gewoon 
een feestje, de kinderen vinden het leuk, niet zo moeilijk doen 
hoor!”   

Maar er is een andere kant! Met Halloween staan de duisternis en 
de dood centraal, die worden zelfs gevierd. Maar de dood is niet iets 
om de spot mee te drijven; de dood is ernstig. We zeggen wel eens: 
“de dood hoort bij het leven”, maar dat was oorspronkelijk niet 
zo. Toen God de hemel en de aarde had gemaakt, was er nog geen 
dood. De mens was gemaakt om voor altijd te leven. In harmonie 
met God -zijn Maker-, met de dieren, met de natuur en met elkaar. 
Maar door ongehoorzaamheid van de eerste mensen -zij  luisterden 
naar de leugens van de duivel- kwam de dood in de wereld. Dat is 
helemaal geen reden voor een feestje! Met de dood valt niets te 
vieren. 

LEVEN
Is hiermee alles gezegd? Nee, want de dood heeft niet het laatste 
woord. Jezus, de Zoon van God, zegt in de Bijbel: ‘Ik ben de Weg, 
en de Waarheid, en het Leven’ (boek Johannes, hoofdstuk 14 vers 6). 
Hij heeft de dood overwonnen. Door Hem komt er licht in plaats 
van duisternis en leven in plaats van dood. Hoe? Door Zijn lijden en 
sterven. Waarom? Zo maakte Hij het mogelijk dat mensen die nu op 
een doodlopende weg bij God vandaan gaan, weer op de Weg terug 
tot God gebracht worden. En voor wie op die Weg gaan, wacht een 
feest van licht en leven in de hemel. Daarom zei Jezus: 

“IK BEN EEN LICHT IN DE WERELD GEKOMEN, 
OPDAT EEN IEGELIJK DIE IN MIJ GELOOFT, IN 
DE DUISTERNIS NIET BLIJVE”
Uit: Bijbel, boek: Johannes, hoofdstuk 12, vers 46 

Waar loopt uw weg naartoe?


