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Is Reïncarnatie verenigbaar met Christendom? 
Meer dan ooit accepteren de mensen in het Westen het idee van reïncarnatie, namelijk dat de ziel bij 
de dood het lichaam verlaat en in een nieuw geboren lichaam terechtkomt. Onderzoek toont aan dat 
bijna 60% van de Amerikanen geloven dat incarnatie mogelijk waar is. De brede acceptatie van de 
reïncarnatieleer kan toegeschreven worden aan verscheidene factoren. Men probeert ‘wetenschap-
pelijke’ bewijzen aan te wenden; getuigenissen aan te voeren van prominente mensen, zoals Shirley 
MacLaine en acteur Glenn Ford, die over hun “voormalige levens” vertellen; er zijn bestsellers (zo-
als MacLaines Out on a Limb) die het leven hierna en de cirkel van de wedergeboorte beschrijven; 
en dan zijn er ook zulke ‘christelijke’ reïncarnatiegelovigen zoals Jeanne Dixon en wijlen Edgar 
Cayce. Sensatiebladen, zoals de National Enquirer hebben ook bijgedragen tot de verspreiding van 
het reïncarnatiegeloof door hun constante aandacht aan het onderwerp. In de late jaren 1960 en 
vroege 1970 werden boeken zoals ‘Jonathan Livingston Seagull’ (Richard Bach) en ‘A World 
Beyond’ (Ruth Montgomery) erg populair, en ze plantten in de geesten van lezers de zaden van de 
Hindoeïstische en occulte filosofie, waarvan de reïncarnatieleer afstamt. Tegen de late jaren 1970 
werden de ideeën van Bach en Montgomery grotendeels vervangen door die van Elisabeth Kubler-
Ross, schrijfster van boeken als ‘On death and Dying’ en ‘Questions and Answers on Death and 
Dying’, en Raymond Moody, schrijver van ‘Life After Life’ en ‘Reflections of Life After Life’. 
Deze twee schrijvers brengen naar voor dat de fysische dood het begin is van een ander, geestelijk 
leven, en dat alle mensen rust en vrede vinden in dat nieuwe leven. Zowel Kubler-Ross als Moody 
verwerpen het christelijke begrip van een oordeel door God. Zij geloven ook beiden in reïncarnatie. 
Alhoewel sommige christenen een kritische reactie hebben geboden op de filosofie van reïncarnatie, 
blijven vele christenen onwetend over de implicaties ervan. Geconfronteerd met het algemene stil-
zwijgen van de Kerk en de schijnbaar overtuigende incarnatieleer, zijn vele christenen gaan conclu-
deren dat reïncarnatie een werkelijkheid is, of dat ze tenminste de mogelijkheid ervan niet kunnen 
afwijzen. 

Wat is Reïncarnatie? 
Reïncarnatie, de leer dat een ziel overgaat van lichaam tot lichaam door een geboorte-dood-weder-
geboorte cyclus, is een voortvloeisel uit de Hindoe-Boeddhistische-leer van ziel-transmigratie. 
Transmigratie houdt de mogelijkheid in dat een ziel kan geboren worden in het lichaam van een 
dier. De status van het opnieuw geboren lichaam varieert van de huisvlieg tot een goed functione-
rend persoon, en geeft een indicatie van de levenskwaliteit van de ziel in zijn vorige lichaam. Een 
goed leven brengt wedergeboorte naar een hogere vorm; een slecht leven brengt wedergeboorte 
naar een lagere vorm. Deze opwaartse of neerwaartse promotie vervult de Wet van Karma, een cen-
traal dogma van het Hindoeïsme. Karma leert dat goede daden worden beloond en de slechte be-
straft. Het Hindoeïstische doel van de ziel is om uit de karmacyclus te breken en één te worden met 
het universum. De westerse geest, die blijkbaar niet houdt van het idee dat men wedergeboren kan 
worden als een muskiet of slak, heeft de dieren uit de cyclus geweerd. Reïncarnationisten geloven 
ook dat zielen een eeuwig voorbestaan hadden. ‘A World Beyond’ van Ruth Montgomery, is een 
boek waarvan zij beweert dat het ontstond door ‘automatisch schrijven’ en dat het ingegeven werd 
door Arthur Ford, een medium, die in de geestelijke wereld wachtte om in een ander lichaam te tre-
den. In dat boek staat blz. 7: 

“Laat ons beginnen met de premisse dat elk persoon een continuerende entiteit is doorheen alle 
eeuwigheid. Geen begin en geen einde, ondanks wat sommige moralisten zeggen over ons le-
vensbegin in de fysische geboorte als baby en eindigend met het Laatste Oordeel. Onzin! Er is 
nooit een tijd geweest dat wij er niet waren, en wij zullen er altijd zijn, alhoewel in voortdurend 
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veranderende levensvormen en niveaus, omdat wij net zoveel God zijn als dat God een deel is 
van ons”. 

Wat is haar aantrekkingskracht? 
De klaarblijkelijke aantrekkingskracht die reïncarnatie uitoefent bij westerlingen is de belofte dat 
het leven verder gaat, en dat we zoveel kansen krijgen die we nodig hebben om alles in orde te 
brengen. Indien reïncarnatie juist is, dan voelt de mens geen dwingende behoefte om in dit leven 
vrede te maken met een rechtvaardige God, of zelfs om zijn naaste met liefde en respect te behande-
len. Als een mens zoveel levens krijgt die hij nodig heeft om de perfectie te bereiken, zou hij wel 
eens kunnen denken: “Waarom niet vrijuit leven en de goede werken en vrede met God overlaten 
aan een volgend leven?” De behoefte om met God vrede te maken zou eigenlijk nooit voorkomen 
bij échte reïncarnationisten, want die geloven niet in een persoonlijke God. Reïncarnatie gaat hand 
in hand met pantheïsme, het geloof dat alles God is en God alles is, elk mens inbegrepen. De doc-
trines van pantheïsme en reïncarnatie zijn de hoekstenen van het Hindoeïsme en occultisme, die erg 
populair geworden zijn in de westerse wereld. Op de pagina’s 84-85 van zijn boek “Mirakels”, zegt 
C.S. Lewis het volgende over de aantrekkingskracht van pantheïsme en reïncarnatie: 

“Pantheïsme is verwant met onze geesten, niet omdat het het finale stadium is in een traag pro-
ces van verlichting, maar omdat het haast zo oud is als de mens. Het kan zelfs de meest primi-
tieve van alle religies zijn … Pantheïsme is in feite de permanente, natuurlijke menselijke denk-
wijze; het permanente simpele niveau waarin de mens soms zinkt … en waarboven hij het op 
eigen kracht niet lang kan uithouden”. 

Wat zijn de bewijzen? 
Maar de moderne mens neemt niet aan dat zijn denken gezonken is tot deze kleinste gemene deler, 
en dus zoekt hij bewijzen om zijn geloof te rechtvaardigen. Zijn inspanningen hebben vele ‘bewij-
zen’ opgeleverd die de leer van reïncarnatie ondersteunen. De meest aangevoerde verdediging van 
de reïncarnatiegedachte is het fenomeen van “verleden-leven herinnering”: de bekwaamheid om 
zich details te herinneren van schijnbaar vroegere levens. Dit kan bereikt worden door hypnose en 
spontane of intuïtieve herinnering, dat soms ook “deja-vu” genoemd wordt. Sommige verleden-
leven verslagen die door personen onder hypnose opgedist worden, kunnen toegeschreven worden 
aan fantasie, of aan suggesties van de hypnotiseur. Maar en zijn ook twee andere verklaringen. Het 
ene kan het “Bridey Murphy Effect” genoemd worden, dat besproken werd in het boek “The Search 
for Bridey Murphy”. Het boek spreekt van het verhaal van een vrouw die, wanneer onder hypnose 
gebracht, details kon geven van Ierland en zelfs Gaelic kon spreken, een taal waarmee zij niet ver-
trouwd was. Dit werd toegeschreven aan haar vorig leven in Ierland. Maar onderzoek bracht aan het 
licht dat zij opgevoed was door een Gaelic-sprekende grootmoeder die haar verhaaltjes vertelde 
over het oude Ierland. De ‘verleden-leven herinneringen’ bleken vergeten ervaringen te zijn uit de 
kinderjaren die naar boven gebracht werden door hypnose. Sommige herinneringen echter door-
staan elke toetsing en zijn blijkbaar echt. Om deze te verstaan moeten wij ons realiseren dat een 
mens, die onder hypnose is, de controle van zijn of haar geest overgeeft aan iemand anders. De 
hypnotiseur zou de teugels kunnen overnemen. Hij of een andere entiteit zou suggesties in de geest 
kunnen planten. In zijn boek “Reincarnations and Christianity” zegt Dr. Robert Morey: “een hypno-
tische trance is de exacte mentale toestand die mediums en heksen al eeuwenlang bij zichzelf tot 
stand brengen, om zich open te stellen voor de invloed van geesten of demonen”. Als zoiets ge-
beurt, dan is het niet moeilijk om te denken aan een demonische ‘taking over’ (overname) van de 
wil van het gehypnotiseerde subject en dat er door hem of haar heen gesproken wordt. De demon, 
die de beschikking heeft over allerlei kennis uit het verleden, kan herinneringen aaneenrijgen en ze 
het gehypnotiseerde subject inplanten en laten uitspreken, en zo verleden-levens suggereren. Gezien 
de natuur van demonen, kunnen die plausibele verhalen inprenten die niet te weerleggen of te veri-
fiëren zijn. Hoeveel plezier moeten die wel hebben wanneer ze goedgelovige mensen duperen met 
geschiedenissen van een dozijn verschillende personen die allemaal beweren dat zij eens Cleopatra 
waren! Deja vu, het gevoel dat een persoon krijgt wanneer hij een vreemde plaats of omstandigheid 
komt, die hij nooit eerder gezien heeft, wordt dikwijls gebruikt als steunbeer voor de reïncarnatie-
gedachte. Haast iedereen kan zich zo’n ervaring herinneren. Dr. Walter Martin, citeert in een opge-
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nomen toespraak “Het raadsel van reïncarnatie”, een ervaring die hij had terwijl hij in Zwitserland 
een berg zag. Hij wist dat hij dit bepaalde gezicht reeds eerder had gezien, alhoewel hij nog nooit in 
Zwitserland was geweest. In het naar huis gaan ontdekte Martin de oorzaak van zijn ervaring: een 
postkaart van dezelfde berg die hij had gezien. Een mens gebruikt slechts 10% van zijn hersenen, 
die voortdurend informatie opstapelen die nooit herinnerd worden tenzij men er plots mee gecon-
fronteerd wordt door een ervaring zoals die van Martin.1 

Leert de Bijbel reïncarnatie? 
Mensen die in reïncarnatie geloven citeren soms de Schrift om hun geloof te ondersteunen. De vier 
schriftplaatsen die zij het meest aanhalen zijn Johannes 3:3, Mattheüs 11:14, Hebreeën 7:2-3 en 
Johannes 9:2.  
In Johannes 3:3 zegt Jezus tot Nicodemus dat om het Koninkrijk van God te zien men opnieuw 
moet geboren worden. Jezus, de zogezegde reïncarnationist, leert dat een reeks wedergeboorten 
noodzakelijk zijn om de volmaaktheid te bereiken. Deze interpretatie houdt echter geen steek. Ni-
codemus drukte zijn verwarring uit en sprak van een tweede fysische geboorte (niet exact hetzelfde 
als die waarvan men spreekt in de reïncarnatieleer, maar gelijkend). Jezus corrigeerde Nicodemus 
onmiddellijk en zei dat de wedergeboorte waarvan Hij sprak een geestelijke was (Johannes 3:4-6). 
Dus, Jezus verklaarde niet de Wet van Karma, maar weerlegde haar juist.  
Reïncarnationisten wijzen ook op Jezus’ verklaring in Mattheüs 11:14 dat Johannes de Doper Elia 
was. Maar men moet verder in de Schrift lezen. Lukas 1:17 zegt dat Johannes voor Christus zou 
heengaan “in de geest en de kracht van Elia”. Johannes de Doper, een man die vervuld was met de 
Heilige Geest van in de moederbuik, ontkende zelf dat hij Elia was (Johannes 1:21). De Schrift zegt 
ook dat Elia nooit de fysieke dood ondergaan heeft (Hebreeën 11:5) en tijdens de aardse bediening 
van Christus nog steeds bestond als Elia, zoals aangetoond werd door zijn verschijning, samen met 
Mozes op de berg van de transfiguratie (Mattheüs 17:3).  
Een andere geliefde bijbelse passage bij reïncarnationisten is Hebreeën 7:2-3. Deze tekst, zo zeggen 
zij, leert ons dat Jezus in een vroegere incarnatie Melchizedek was. Maar men hoeft de geciteerde 
verzen maar te lezen om direct in te zien dat de oudtestamentische Melchizedek “de Zoon van God 
gelijk geworden” is als type, niet dat hij letterlijk Jezus (de Zoon van God) was. De schrijver van 
Hebreeën zegt enkel dat er geen verslag bestaat van Melchizedeks geboorte, dood of familie. Bo-
vendien, Melchizedeks priesterschap was hierin uniek dat het niet werd overgedragen op een ander. 
Melchizedek was enkel gelijkend op Christus en wordt nooit een vroegere incarnatie van Hem ge-
noemd. 
De vierde schriftplaats die dikwijls wordt geciteerd is Johannes 9:1-3, die gaat over een blind gebo-
ren man en de vraag van de discipelen wiens zonde deze blindheid veroorzaakt had. Deze vraag 
lijkt, oppervlakkig gezien, in overeenstemming te zijn met de Wet van Karma2. Maar Christus’ 
antwoord dat de blindheid van deze man geenszins iets met zonde te maken had, maakt het stand-
punt van de reïncarnationisten onverdedigbaar. 
Nu we gezien hebben wat de Bijbel NIET zegt ter ondersteuning van de reïncarnatieleer, gaan wij 
ons nu richten tot wat de Bijbel WEL leert tegen reïncarnatie. 

De enige kans van de mens 

Met slechts één vers verwoest de Bijbel het concept van reïncarnatie. Hebreeën 9:27 zegt: 

 
1 Naar mijn mening kunnen deja-vu-ervaringen ook geïnspireerd worden door de demonenwereld, en niet enkel door 
toedoen van menselijke oorzaken. De “god van deze wereld” (2 Korinthiërs 4:4), “de overste van de macht der lucht, de 
geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2), tracht de mensen te bedriegen en te misleiden. 
Sommige mensen zijn ontvankelijker dan anderen voor de spirituele infiltraties van de geestenwereld.  
2 Johannes 9:1-3: “En in het voorbijgaan zag Hij een mens die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen 
Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft 
niet gezondigd en zijn ouders ook niet …” - de blinde was blind geboren en dus kon zonde-in-dit-leven niet de oorzaak 
zijn van zijn blindheid, maar sommigen hielden rekening met de valse karma-leer. SV kantt. 3 zegt: “Het schijnt dat de 
discipelen in deze dwaling waren, welke toen bij sommige Joden was, dat als de mens sterft, zijne ziel dan weder zou 
gaan in een ander lichaam, en dat derhalve de ziel des blindgeborenen in een ander lichaam zou gezondigd hebben”.  
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“En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel …” 

Zij die graag meer schriftplaatsen hebben kunnen zich richten tot Jakobus 4:14: 
“Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een 
damp, die voor een weinig tijd gezien wordt, en daarna verdwijnt”. 

De Psalmen staan vol met referenties naar de tijdelijke natuur van het mensenleven. Psalmen 39:6, 
103:15 en 144:4 zijn slechts enkele voorbeelden. Deze verzen weerleggen ook de theorie dat zielen 
eerder of eeuwig hebben bestaan, zoals ook het verslag in Genesis 2 over het ontstaan van de mens. 

Het probleem van het kwaad 
Alhoewel de Wet van Karma de kwestie van het kwaad lijkt te behandelen, met haar systeem van 
beloningen en straffen, blijft, op een bredere schaal, het probleem onopgelost. In zijn boek “Rein-
carnation: A Christian Appraisal”, schrijft Mark Albrect op blz. 119: 

“De eindeloze cycli van de reïncarnatie lossen nooit het probleem van het kwaad op; het kwaad 
is eeuwig, het idee dat het kwaad voor altijd voortduurt is ondenkbaar in het Christendom. Het 
kwaad is overwonnen door de dood en opstanding van Jezus Christus, en het zal voor altijd 
weggedaan worden wanneer Hij wederkomt om de wereld te oordelen”. 

Reïncarnatie en spiritisme 
Reïncarnatie-aanhangers overtreden ook dikwijls de bijbelse bevelen tegen spiritisme3. De Bijbel is 
erg duidelijk in zijn verbod contacten te leggen met de geesten van de doden3, wat vele reïncarnati-
onisten trachten te doen wanneer een ziel, naar bewering, zich “tussen” incarnaties in bevindt. Levi-
ticus 20:6, 27, Deuteronomium 18:11, Jesaja 8:19, 1 Samuël 28 en 1 Kronieken 10:13 maken duide-
lijk dat God niet wil dat Zijn volk in zulke activiteiten betrokken is. Geen enkele nieuwtestamenti-
sche schrijver heeft ooit gezegd dat dit verbod werd opgeheven. Beroemde reïncarnationisten, zoals 
Ford, Cayce, Dixon, Montgomery en Kubler-Ross, geven openlijk hun spiritistische en mediamieke 
praktijken toe. Erger nog, sommige van deze auteurs, in het bijzonder Cayce en Dixon, beweren dat 
hun geloof in overeenstemming is met het Christendom. 
In Mattheüs 7 waarschuwde Christus Zijn volgelingen dat valse profeten zullen komen als wolven 
in schapenvacht. Deze zelfbenoemde ‘christenen’ vervullen Christus’ waarschuwing. Reïncarnatie 
is in geen enkel opzicht in overeenstemming met het christelijke geloof. De Bijbel leert dat het loon 
van de zonde de dood is (Romeinen 6:23); de reïncarnatieleer is dezelfde leugen die Satan aan Eva 
vertelde in de Hof van Eden: “Gij zult de dood niet sterven” (Genesis 3:4). De Bijbel leert dat red-
ding van de zonde, en zijn eeuwige consequenties, een gave is die God vrijelijk geeft (Efeziërs 2:8-
9); reïncarnatie leert dat redding er pas komt wanneer een mens zichzelf vervolmaakt. Christus, die 
ons schiep, weet dat wij slechts één leven hebben en Hij heeft gezien wat wij doen met deze enige 
kans. Daarom offerde Hij Zichzelf als een afbetaling voor onze zonden. Onze Redder nam onze 
‘slechte Karma’ op Zichzelf. “Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht” zei Hij in Mattheüs 11:30. 
Zelfs indien wij zouden kunnen terugkomen, opnieuw en opnieuw, zou daar geen enkele zinnige 
reden voor kunnen zijn, vermits al onze schulden en tekortkomingen door Hem afbetaald werden. 
Laat ons u dan helpen om een nieuw leven te ontdekken, in gemeenschap met de Heer Jezus Chris-
tus! 
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3 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf  
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