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Tatoeage studie 
G.K. Verbaan mei 2022 

Vanzelfsprekend dat we elkaar hebben te waarschuwen voor de gevaren van de 

duivelse en geestelijke machten die ons land overspoelen. Het is verleidelijk om 

al het optreden door de duisternis op een rij te zetten…..te analyseren en er over 

te filosoferen. Deze lange reeks blijft aangroeien tot Christus’ wederkomst. Dat 

is ons bekend uit het boek Openbaring hoofdstuk 13 (daar komen we nog op terug) Het 

optreden van de duisternis – satan –beest -  valse profeet etc. is zeer spectaculair, 

interessant, verleidelijk, verderfelijk maar bovenal en onherroepelijk dodelijk..  

Hoe de valse geestelijke wereld te onderscheiden van de geestelijke wereld van 

Gods Koninkrijk. Hoe kunnen we dat onderkennen….. Niet eenvoudig! Vooral 

als je er niet zo geïnteresseerd bent om ALLEEN het echte te kennen – 

ALLEEN het onvervalste te zien en ALLEEN het echte te krijgen. 

Niet zo moeilijk voor degene die niet bedrogen willen worden door het 

valse….door de leugen……door de misleiding….door de verzinsels.                

Wat willen we, jij en ik? 

Kennen we het echte, dan zijn alle vervalsingen te ontmaskeren.                                               

Kennen we de Waarheid dan is ook de leugen te doorzien.                                                                            

Kennen we Christus dan ook de ware aard van de antichrist.                                                                           

Kennen we Gods werken, dan ook de werken van satan want hij handelt naar 

zijn aard n.l. liegen, stelen en moorden……..dus zijn aard kennen is belangrijk. 

We gaan dus niet het hele programma van satans werkwijzen opsommen zoals 

deze soms duidelijk, maar ook vaak verstopt zit in veel filosofieën, godsdiensten 

en religieuze praktijken. Toch is het belangrijk dat we in hoofdlijnen de tactiek 

van de duisternis kennen. In de zichtbare wereld is het ook belangrijk dat we de 

strategie van de vijand onderkennen en van daaruit ons plan trekken. Paulus 

waarschuwt de gemeenteleden in Korinthe voor de handelswijze van satan 

wanneer hij zegt: 

“Want ‘satans’ zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” 2 Kor. 2:11..                

We willen er enkelen bij name noemen: Drugs –TM – Yoga – Acupunctuur – 

Spiritisme – Magnetisme – Magie (witte of zwarte) – Hekserij – Satanisme –

Telepathie – Iriscopie – Kaartleggen – Glaasjesdraaien – Kristallenbol –

Kristaltherapie - Wichelroede en Pendelen – Handlezen – Halloween en 

Tatoeage.                                                                                                                       

De laatste willen we bestuderen uiteraard in het licht van Gods Woord. Door 

Gods  Woord……zijn Woorden te kennen….weten we ook wat wel en niet uit 

zijn mond is uitgegaan…….  

“Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens 

in uw huid laten prikken: Ik ben de Here” Leviticus 19:28 
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Er van uitgaande dat het volk Israël 1445 jaar voor Christus verlost werd uit 

Egypte dan kunnen we vaststellen dat het tatoeëren al veel ouder is dan de 

opdracht van Jahweh, zich niet in de huid te laten prikken. Wereldwijd is 

tatoeëren al bekend zelfs in de prehistorie zoals in: 

Egypte                                                           
In Egypte werd 4000 jaar oude mummie 

gevonden van een koningskind. Op de huid van 

het kind was een afbeelding van een zonnegod 

gestoken de wonden waren met dierlijk vet en 

roet ingewreven. Deze 3000 j. oude mummie 

gevonden in Egypte→ 

bleek na onderzoek zwaar 

getatoeëerd te zijn. Hoewel er 

eerder mummies met strepen of 

stippen als tatoeages zijn gevonden, is deze vrouwelijke 

mummie, de eerste vondst met nog volledig zichtbare 

symbolen. Voorstellingen van koeien, bavianen zijn te identificeren met 

de god Hathor de godin van de muziek, moederschap en vruchtbaarheid. 

Alleen bij vrouwelijke mummies zijn 

tatoeages aangetroffen, wanneer het 

mannen betreft zijn dat meestal 

buitenlandse soldaten (Libiërs) 

Vooral opmerkelijk zijn de zogenaamde 

wadjet ogen die op verschillende plaatsen 

werden gevonden. Sommige delen van de 

huid waren zo donker geworden door het 

mummificatie proces dat de tatoeages niet zichtbaar waren met het blote oog. 

Mannen geloofden ook dat als ze hun vrouwen een tattoo gaven, deze hielp om 

de pijn bij bevallingen te verlichten én om mannen met foute bedoelingen op 

afstand te houden. Frappant is steeds weer de connectie met de godenwereld! 

 

Japan                                                                                                                          
In Japan is de cultuur sterk beïnvloed door het boeddhisme en shintoïsme, het 

aanbidden van natuurgoden. Dit gegeven is duidelijk 

herkenbaar in de Japanse tatoeagebeelden. Sinds de 

prehistorie lieten de oorspronkelijke 

bewoners van Japan zich tatoeëren dit 

vanwege spirituele redenen. Vrouwen 

dachten meer op godinnen te 

gaan lijken en zouden daardoor 

demonen afschrikken. Keizer 

Mutsuhito ofwel keizer Meiji (1852 - 1912) verbood het tatoeëren. 

Terwijl de Japanse tattoo art wereldberoemd is gebeurt het in eigen 

Wadjet oog 

Tatoeage op de Rechterarm → 

van een stamhoofd 500 j. v Chr.  

Tatoeage bovenarm vrouw Egypte 2100 j. v. Chr 

Enkele afb.van Japanse 

tatoegeringskunst 



 

 

3 

land nauwelijks, soms zelfs verboden. Het wordt geassocieerd met de ‘lagere 

klasse’. Het wordt gerelateerd aan de misdaad en de criminele onderwereld. In 

het verleden werden misdadigers gebrandmerkt met bijvoorbeeld het populaire 

teken van de kanji voor hond “犬” op het voorhoofd. Irezumi is traditioneel het 

woord waarmee verwezen wordt naar tattoos die op zichtbare plaatsen van het 

lichaam worden gedragen om aan te tonen dat de drager 

ervan lid is van een organisatie, vaak een criminele 

organisatie zoals bijvoorbeeld de Yakuza. Zo is het nog 

altijd mogelijk dat je met een tatoeage (hoe klein ook) vaak 

geen enkele onsen (natuurlijk warmwaterbad, geiser) of publiek 

zwembad in mag! Ook in sportscholen word je vaak de toegang ontzegt wanneer 

je een tatoeage hebt, zelfs al is deze bijna niet zichtbaar. 

 

Een Bengaalse tatoeage op het gezicht van 

vrouwen. Zo zouden haar voorouders haar 

herkennen als ze kwam in het hiernamaals.  

In de prehistorie werden sneden gemaakt in 

het lichaam waarin asresten werden 

aangebracht van voorouders waardoor er 

zwarte vlekken ontstonden. De tatoeages 

werden in het bijzonder gebruikt ter identificatie, bijvoorbeeld om onderscheid 

tussen stammen te onderstrepen. In sommige culturen gelooft men dat de geest, 

die na de dood ontsnapt uit het lichaam, een exacte kopie van dat lichaam zal 

worden. Daarom gebruiken zij tatoeages als vaststelling in de volgende wereld. 

Europa 

Op de grens tussen Oostenrijk en Italië werd 

in september 1991 in een gletsjer de beroemde 

ijsmummie Ötzi ontdekt een goed geconserveerd 

lichaam van een persoon die rond 3300 v.Chr. 

overleed. In zijn schouder werd een pijlpunt 

gevonden. Onderzoekers vonden op zijn 

lichaam ± 60 tatoeages die van roet gemaakt 

lijken te zijn.  

Gedurende de Griekse en Romeinse Tijd hadden vooral 

Germanen (‘barbaren’) tatoeages. Gevangengenomen vijanden, 

criminelen en slaven markeerden men met tatoeages, zodat zij 

herkenbaar bleven na een ontsnapping. Tatoeëren als straf werd 

vaak toegepast in het Romeinse Rijk vooral onder Julius Caesar 

en Caligula. De eerste christelijke keizer van het Romeinse Rijk, Constantijn de 

Grote, verbood als onchristelijke praktijk in het begin van de vierde eeuw het 

tatoeëren. Zijn argument was dat de mens naar Gods beeld was geschapen. En 

daar hoorden tattoos niet bij. Gedurende de Middeleeuwen was tatoeëren voor 

‘Vondst’ in de Alpen 

West-Bengalen 

deelstaat van India 

Getatoeëerde streepjes op de 

gevonden mummiehuid van Ötzi.→ 

http://blog.gaijinpot.com/tattoo-friendly-onsen/
https://historiek.net/c/slavernij/
https://historiek.net/constantijn-de-grote-de-eerste-christelijke-keizer/58044/
https://historiek.net/constantijn-de-grote-de-eerste-christelijke-keizer/58044/
https://historiek.net/c/middeleeuwen/
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zover bekend een nauwelijks voorkomende praktijk, omdat het christendom dit 

verbood.  

Engeland: Het was in Tahiti aan boord van de 

Endeavour, in juli 1769, dat Cook het eerst 

schriftelijke opmerkingen maakte over de 

inheemse ‘body modification’ en is het eerste 

geregistreerde gebruik van het woord tatoeage 

voor de permanente markering. Cook bracht een 

een getatoeëerde Raiatean man, Omai, die hij 

voorstelde aan koning George en het Engels 

Hof. Het woord ‘tattoo’ komt van het Tahitiaanse tatau. Veel van de 

bemanning van Cook, gewone zeelieden en matrozen, kwam terug 

met tatoeages.  

Omstreeks het jaar 1870 was het zelfs 

mode geworden bij enkele leden van de 

hogere klassen, met inbegrip van 

royalty. Reeds in 1897 had al zo’n 75 

procent van alle New-Yorkse elitaire 

vrouwen en mannen een tatoeage. 

Enkele willen wij bij name noemen: 

Edward VII , Koning Frederik IX van 

Denemarken, de koning van Roemenië, 

Kaiser Wilhelm II, koning Alexander 

van Joegoslavië en zelfs tsaar Nicolaas II 

van Rusland. Koning Alfonso XIII van het 

moderne Spanje had ook een tatoeage. De 

Amerikaanse presidenten -Roosevelt, John F. 

Kennedy -, Winston Churchill en Stalin waren 

getatoeëerd, de laatstgenoemde zelfs met 

een doodshoofd op zijn borst.  

Diverse beruchte twintigste-eeuwse 

dictators verboden het zetten van tattoos                         

.                       voor ‘de gewone mens’, onder wie Adolf          

.                    Hitler, Ferdinand Macros en Soeharto.                         

.                        

Duitsland: ook Duitsland heeft in haar geschiedenis op diverse hoogte- en 

dieptepunten het tatoeëren moeten ondergaan.  

Wij willen ons beperken en teruggaan tot 1930 en de invloed van het nationaal 

socialisme en het toepassen van tatoeages c.q. brandmerken. 

In de beruchte naziconcentratie- en vernietigingskampen werden de gevangenen 

als beesten door identificatietekens of nummers letterlijk gebrandmerkt. 

 

James Cook ↓Omai → 

Getatoeëerd volksgenoot van Omai→ 

De leden van de Bristol Tattoo Club (1950). De man 

links heeft het hele Onze Vader op zijn borst 

getatoeëerd, de man rechts de Kruisiging. Christelijke 

en traditionele motieven konden blijkbaar 

goedgehumeurd naast elkaar staan. 

Winston Churchill: Premier van 

het Verenigd Koninkrijk van 1940 

tot 1945 en van 1951 tot 1955. 

De tatoeage van 

Winston Churchill zou 

zijn aangebracht op de 

rechterarm vlakbij de 

schouder. 

https://historiek.net/lijst-van-amerikaanse-presidenten/
https://historiek.net/de-roosevelts-vormgevers-van-de-american-century/139210/
https://historiek.net/john-f-kennedy-president-biografie/78909/
https://historiek.net/john-f-kennedy-president-biografie/78909/
https://historiek.net/adolf-hitler-fuhrer-derde-rijk/60303/
https://historiek.net/adolf-hitler-fuhrer-derde-rijk/60303/
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 In de buurt van het concentratiekamp Auschwitz zijn 

stempels gevonden die werden gebruikt om nummers op 

gevangenen te tatoeëren. 

 

De Waffen-SS was een nazi 

elite-eenheid. De SS had haar 

eigen kentekens, uniformen en 

militaire rangen. Het symbool van de SS 

bestaat uit een gestileerde, dubbele bliksemschicht, de 

zogenaamde Sig-rune ᛋ.. De Waffen-SS omvatte zowel 

gevechtseenheden als de bewakers van concentratie- en 

vernietigingskampen, maar de bewakers werden uitsluitend geleverd door de SS 

Totenkopf eenheden. Ze hadden 

allemaal een tatoeage onder de 

linkerarm van hun bloedgroep. Dat 

was handig als je gewond raakte, 

dan konden ze je meteen de juiste 

bloedtransfusie toedienen. 

Bovendien werd je als eerste 

voorzien van bloed wanneer 

bloedtransfusie nodig was.  

 
 

Veel tegenwoordige tatoeëerders stellen, dat ze in hun werk zowel een medium 

als een psychiater moeten zijn. Sommige tatoeëerders in het Westen 

experimenteren met rituele methodes. Dat wil onder andere zeggen dat er een 

ritueel volbracht moet worden, zodat er een heilige ruimte ontstaat rondom de 

plek, waarop de tatoeage aangebracht dient te worden. Vaak wordt er wierook 

gebrand en wordt de goden gevraagd het proces te zegenen.                               
Volgens Wroblewski -een gevierd kenner in de tattoowereld- is een tatoeage in 

zijn puurste vorm geen esthetisch, religieus, seksueel of maatschappelijk 

verschijnsel, maar een rituele afspraak met de dood. Het verouderingsproces 

probeert men op deze wijze tegen te houden. De tatoeages zijn volgens hem op 

de huid neergeschreven toverspreuken, om het onafwendbare verval te 

voorkomen.  

Michelle Delio getuigt: “Tatoeages hebben te maken met het je eigen maken 

van je lichaam, zodat het een echt thuis wordt en een geschikte tempel voor de 

geest, die er in woont. Hoe meer symbolen ik in mijn huid aanbracht, des te 

meer voelde ik mij thuis in mijn lijf. Ik merkte dat mijn lichaam, door het te 

beschouwen als iets dat ik naar believen kon veranderen, aan de ene kant minder 

heilig werd, maar tegelijk ook heiliger. Minder heilig, omdat ik weigerde te 

accepteren dat het perfect was -geschapen immers naar het beeld van God - en 

heiliger, omdat ik mijn lichaam eer bewijs door ervoor te zorgen, het te voeden 

en het te sieren. "De geboorte van de tatoeage is altijd voortgekomen uit de 

Tatoeagesstempels 

Satanisch resultaat in 

de linker onderarm 

SS-er wordt voorzien van bloedgroep tatoeage 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Runen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vernietigingskamp
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vruchten van de heidense religie en mystiek." Het fundament, de oorsprong, de 

betekenis en het doel van de tatoeage is heidense demonisme, sjamanisme, en 

occulte mystiek." Tatoeëren is vaak een magische rite in de meer traditionele 

culturen, en de tatoeëerder wordt gerespecteerd als een priester of sjamaan"- 

Michelle Delio, Tattoo: “De exotische kunst van Huid Decoratie."   

Twee quotes van haar zijn:  

“Tatoeages hebben hun eigen kracht en magie. Ze versieren het lichaam, 

maar ze versterken ook de ziel.” 

“Tatoeëren gaat over personaliseren van het lichaam, waardoor het een echt 

thuis en de geschikte tempel wordt voor de geest die er in woont.”  

Voor definitieve verwijdering van tatoeages kan woorden over gegaan door 

plastische chirurgie, oftewel huidtransplantatie toe te passen. Een van de 

redenen zou kunnen zijn die psychisch zware druk waaronder men gebukt gaat. 

Voor plastisch chirurgen en dermatologen is het nog onbekend of de elementen 

van inkt - soms zware metalen, lood, kwik, chroom en cadmium bij verwijdering 

met de lasermethode ergens anders in het lichaam schade veroorzaken. 

We zijn begonnen met de belofte dat wij het thema tatoeage zouden bestuderen 

in het licht van Gods Woord. Uit het voorgaande blijkt dat de roots van 

tatoeëren zijn geworteld in de heidense religies en tradities.  

De eerder genoemde Bijbeltekst is overduidelijk wat ons ‘tatoeage-standpunt’ 

moet zijn:                                                                                                                               

“Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens 

in uw huid laten prikken: Ik ben de Here” Leviticus 19:28 

Het argument van Constantijn de Grote is al genoemd, een andere reden welke 

door christenen wordt aangedragen is de verwijzing naar de ‘hoer van Babylon’. 

 

“en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote 

Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld”. Op.17:5 
Het is ook opmerkelijk dat het beest uit Openbaring 13 (personificatie van satan) 

de ‘zijnen’ geen naam geeft maar een nummer en wel 666!  

Terwijl de gelovigen ter Zijnertijd een nieuwe naam krijgen Op. 2:17! 

 

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want 

het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. Opb.13: 18    
 

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, 

hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen 

geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan 

die hem ontvangt. Op. 2:17 
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Opvallend is dat voornamelijk niet-christenen zich laten tatoeëren en dat 

getatoeëerden na hun bekering tot de Here Jezus Christus vaak door de Heilige 

Geest overtuigd raken van de zonde van tatoeage en er van af willen!                  

Opvallend veel van de getatoeëerden willen van hun tatoeage af, ongeveer 60% 

van hen, een reden kan zijn de carrière. 

Onderzoek in Amerika bracht aan het licht dat getatoeëerde jongeren zich fors 

meer te buiten gaan aan geweld, drank en seks dan niet-getatoeëerden, ook 

hadden zij meer gedacht om zelfmoord te plegen. Tatoeëren sluit naadloos aan 

bij het moderne hedonisme, daar gaat het immers uitsluitend om het eigen ik en 

eigen lichaam. Dit wil de jeugd accentueren door hun tatoeages. 

Hoe ver zijn wij in ons land….? 

In 2009 werd in verschillende Nederlandse steden een folder van het “Het 

Nieuwe Rijk” verspreid, de indruk werd gewekt dat de 

overheid de afzender was. Dat bleek niet zo te zijn in 

deze folder werd het volgende gesteld: "Bij wijze van 

proef, vooruitlopend op potentiële nieuwe wetgeving, 

is het vanaf vandaag ook mogelijk om op vertoon van 

uw nieuwe reisdocument, kosteloos uw Burger Service 

Nummer te laten tatoeëren op uw arm. Doordat u hiermee nog 

eenvoudiger geïdentificeerd kunt worden vergroot dit uw gemak o.a. 

aan de balie en bij internationale vluchten."                                                                                      

Er werden schampere opmerkingen gedaan richting praktijken met de 

Holocaust, maar onze gegevens worden wel allemaal opgeslagen in de database 

van de gemeente en het was juist ons bevolkingsregister dat een bijdrage leverde 

aan de wegvoering van tienduizenden joden, allemaal bekend bij c.q. in de 

database (voor onze veiligheid). Jeugd kent je geschiedenis. Nederland is 

overigens een van de weinige landen die zoveel informatie over hun burgers 

verzamelt. Vóór de 2e Wereldoorlog had Nederland een prachtig aangelegde 

database dankzij IBM. Deze database is bemachtigd door de Duitsers die daar 

dus dankbaar gebruik van gemaakt hebben om een selectie hierop te doen. 

Mensen die bij het verschijnen van deze folder terug moeten denken aan de 

jaren ’40/’45 zullen toch nog maar eens extra achter hun oren moeten krabben. 

De folder is niet bedoeld om extra zout in de wonden te strooien, maar om ogen 

te openen. Op grond van Europese regelgeving is het verplicht uw 

vingerafdrukken op te nemen in uw paspoort. De vingerafdrukken worden 

opgenomen op een chip in het document. Is de folder bedoeld als wake-up call? 

De wakkeren onder ons zullen zeggen …..Dat is toch niet iets nieuws? Neen 

schrik niet…Dit ging al van start in 2009 we zijn al 13 jaar op deze weg. Nu 

kunnen we allemaal ontzet zijn over deze folder, maar feit is wel dat deze groep 

precies de vinger op de zere plek heeft gelegd. De Nederlandse politiek is 

dezelfde weg ingeslagen als controlestaat zoals het nazi- en het oude Russische 

Geen paspoort nodig! 
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communistische regime. Alleen de technieken zijn anders. De opslag van  

biometrische informatie, gekoppeld aan het 

reispatroon van burgers die in het bezit zijn van een 

OV-chipkaart is in volle gang en binnenkort komt daar 

het volgen van alle auto’s bij. 

Het meest frappante in deze hele situatie is wel dat 

juist een christelijk kabinet deze besluitvorming 

voert, terwijl juist zij beter zouden moeten weten. 

Tenzij hun Bijbelkennis zo klein is dat ze de teksten 

in Opb.13:16-17 niet kennen:  

 

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, 

de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, 17[en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” 

We schrijven juni 2016                                                                                        

De FBI werkt samen met Amerikaanse overheidswetenschappers om software te 

bouwen waarmee overheidsdiensten mensen kunnen indelen en identificeren op 

basis van hun tatoeage. We werden gewaarschuwd door de 

digitale mensenrechtenorganisatie 

Electronic Frontier Foundation 

(EFF). Door de tatoeages te 

analyseren zouden mensen kunnen 

worden gegroepeerd op hun geloof, 

ideologie of betrokkenheid bij een 

bende. Uiteindelijk moeten tattoos die 

‘verborgen betekenissen, motivaties of berichten’ bevatten moeten kunnen 

worden ontcijferd. Het onderzoek naar tattoos is in 2014 gestart, door het 

National Institute for Standards and Technologie (NIST). Het instituut maakt 

daarvoor gebruik van een database met tatoeages van gevangenen. Door de 

tattoos te analyseren zouden er verbanden tussen mensen kunnen worden 

gelegd, aldus EFF.   

In 2013 werd The Semicolon (puntkomma) Project in 

leven geroepen door de Amerikaanse Amy Blueul uit 

Green Bay, Wisconsin om mensen met depressie, 

angststoornissen of verslaving een hart 

onder de riem te steken. Een tatoeage van 

een puntkomma op je pols, vinger of achter 

je oor. Wie een beetje rondkijkt op social 

media loopt grote kans een foto tegen te 

komen van iemand die zo'n tatoeage heeft 

laten zetten. Het tekenen of permanent tatoeëren van het leesteken op het 

Biometrische kenmerken zijn: 

vingerafdrukken-oog-Aderpatroon 

in de handpalm of de vinger- gezicht, 

stem en spraak. 

National Institute for Standards and Technologie 

Amy Blueul met tattoo: 

Love endllessly purpose for 

the pain 

http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?View=Subjects&action=2499
http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?View=Bible&action=1254&screen=&Vers=16&Chap=13&Book=66&Version=SV
http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?View=Bible&action=1254&screen=&Vers=17&Chap=13&Book=66&Version=SV
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lichaam is de enorm in populariteit gegroeid. En dat komt niet omdat mensen 

zich opeens zijn gaan interesseren voor interpunctie. De puntkomma-tattoo heeft 

een ‘speciale, diepere’ betekenis. De vader van Amy Blueul pleegde in 2013 

zelfmoord. Om andere mensen met suïcidale gedachten te ondersteunen, besloot 

ze het speciale project in het leven te roepen, met als symbool de 'semicolon'. 

Tegen de Engelse nieuwssite The Independent 

benadrukte Blueul dat je voor deze beweging 

niet in 'een God' hoeft te geloven, dat het ook is 

bedoeld om mensen met andere mentale 

aandoeningen te inspireren, te bemoedigen en 

een hart onder de riem te steken. Met dit project 

wilde ze mensen met zelfmoordneigingen en depressie, 

verslavingen vertrouwen en hoop geven. (Hoop putten uit een ;) 

Zelf verwoordde Amy het als volgt, “De betekenis van het puntkomma symbool 

is dat de zin doorgaat; de auteur is er nog niet klaar mee.” Vandaar dat er een 

puntkomma gebruikt wordt in plaats van een punt. De auteur staat symbool voor 

de persoon zelf, de ‘zin’ van het leven. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er 

dus nog hoop is.” In haar vroege jaren op de universiteit werd Bleuel twee keer 

verkracht en kreeg ze een miskraam. Zij leed op 30-jarige leeftijd aan 

alcoholisme en had inmiddels vijf grote zelfmoordpogingen gedaan. Bleuel 

stierf op 23 maart 2017, slechts 31 jaar oud; de doodsoorzaak werd geregistreerd 

als zelfmoord.  

Veel mensen vertellen ook over hun eigen beweegredenen achter het plaatsen 

van de tattoo, zoals de Italiaanse Francesca Sara. “Vorig jaar heb ik mijn man 

verloren, hij was pas 38 jaar", schrijft ze op Facebook. “Ik ben depressief en 

denk elke dag aan zelfmoord. Mijn puntkomma-tatoeage helpt me herinneren 

dat mijn verhaal misschien tóch nog niet voorbij is. Dat ik moet blijven 

vechten".  

Dat de puntkomma niet alleen bedoeld is voor mensen met suïcidale gedachten, 

maar ook kan het een mentale steun zijn volgens een 21-jarige Noor uit 

Ingvaldstad. “De tatoeage is een goed steunpunt in moeilijke tijden. Het 

herinnert me dat mijn verhaal nog niet uit is, ook al ben ik bipolair en op dit 

moment zwaar depressief". 

Wat in en in triest dat mensen hun heil, geluk en genezing zoeken in een 

tatoeage in welke ‘creatieve vorm’ dan ook.  

 

Tatoeages worden steeds populairder in Nederland. Door de groeiende vraag 

naar tatoeages stijgt het aantal tattooshops, 2020 telt Nederland ruim 2 keer 

zoveel tattooshops dan in 2013. Volgens de socioloog Anton ter Horst zijn de 

verklaringen heel uiteenlopend. Zo is er een sterke trend onder de homo’s, het 

zou mannelijkheid vergroten. Een andere verklaring is het overdreven 

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/people-all-over-the-world-are-getting-semicolon-tattoos-to-draw-attention-to-mental-health-10365313.html
https://www.facebook.com/semicolontattoo
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tattoogedrag van profvoetballers een voorbeeldfunctie voor hun fans, maar ook 

een vereenzaming onder steeds 

meer mensen lijkt een reden te 

zijn voor het nemen van een 

tattoo. Steeds meer mensen 

ergeren zich aan tattoos en 

andere lichaamsversierselen, 

zo blijken politieagenten met zichtbare tattoos niet 

serieus genomen te worden. Ook veel Nederlanders en Belgen worden in een 

levensmiddelenzaak of restaurant liever niet door getatoeëerd personeel bediend.  

 

Als iemand een tatoeage heeft, hoeft het niet te betekenen dat hij of zij deze door 

eigen keuze of uit vrije wil heeft gekregen. Sommige tatoeages 

zijn gezet wegens occulte motieven. Men kan brandmerken  

(tatoeages) over houden van een gevangenschap, het is niet 

altijd eigen keus. Pooiers in Polen hebben op een vernederende 

manier duidelijk gemaakt dat de prostituees hun bezit zijn. Ze 

dwongen de vrouwen om zich te laten tatoeëren. Op een been 

van een prostituee stond het volgende opschrift: 'Ik hou van 

mijn Heer en mijn Meester, ben eigendom van Leszk'. 

Kocham mojego pana i ............! 
 

Michelle Delio getuigt: “Tatoeages hebben te maken met het je eigen maken van 

je lichaam, zodat het een echt thuis wordt en een geschikte tempel voor de geest, 

die er in woont.” Zij voelde zich steeds meer thuis in een haar eigen lichaam 

wanneer zij meer tatoeages liet aanbrengen. Michelle verklaarde eveneens dat zij 

weigerde te accepteren dat haar lichaam perfect was geschapen, immers naar het 

beeld van God en dus zelf moest sieren met tattoos. 

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en is naar het beeld van God 

gemaakt en deze schepping heeft geen versieringen nodig. Doe je dat wel, dan 

zeg je daarmee dat Hij het niet goed maakte…..een belediging aan het adres van 

God!!  

Paulus schrijft immers heel duidelijk: 

 

”Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 

Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij 

niet van uzelf zijt?” 1 Kor. 6:19 
 

 

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze 

uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag 

vernieuwd.” 2 Kor.4: 16 
 

'Ik hou van mijn Heer 

en mijn Meester, ben 

eigendom van Leszk' 
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De tattooshops, cosmetica industrie, plastische chirurgie, marketing en 

allerhande ‘gezondheid’ producten en behandelingen laten ons geloven dat we 

voor altijd jong kunnen blijven. De uiterlijke show moet doorgaan en biljoenen 

worden verdiend aan uitwendige verandering die mensen jonger laten lijken dan 

ze zijn. Een boeddhistische columnschrijver vermelde destijds: 

“De fout die we maken is dat we dat jong blijven over het 

algemeen alleen maar aan de buitenkant zoeken. Onze 

zintuigen en onze verlangens zijn naar buiten gericht. Laat je 

verrassen als je meer aandacht aan de binnenkant, aan je  

geest, geeft.” Ook hier weer het satanische addertje onder het 

gras, of moet ik zeggen adder? We kunnen 

onszelf niet aan de haren uit het dodelijke moeras 

trekken. Onze geest moet vernieuwd worden door 

Gods Geest, ons lichaam dat verouderd ja dat 

vergankelijk is dat kan alleen vernieuwd worden van binnenuit, 

daar begint het herstel. De bovenvermelde apostel Paulus vermeldt het als volgt:  

 

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, 

nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.” 2 Kor.4: 16 
 

Het gebod door God gegeven Deuteronomium 6:8 hebben de joden nooit 

opgevat als een gebod van God om te gaan tatoeëren. 

 “Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het 

zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult 

ze schrijven op de deurposten 

van uw huis en aan uw 

poorten.”  

Wel hebben ze dit vers letterlijk 

toegepast. Iedere Joodse man, 

draagt gebedsriemen bij het 

ochtendgebed. Bestaande uit 

twee kleine kubusjes, waarvan 

één op het voorhoofd en één op de linkerarm wordt 

geplaatst. Hierin bevindt zich een kort gedeelten uit 

de Thora.  

De Joden eren Jahweh, dat is de naam waarmee ze 

God aanspreken. Bij het bidden dragen ze bovendien 

een talid of gebedsmantel 

 
Op de meest onverwachte plaatsen worden we soms geconfronteerd met een 

opleving van oude stamgebruiken als lichaamsinsnijdingen, lichaamspiercing en 

lichaamsverminking. Neusringen, wenkbrauwringen, buikringen, tongknopjes, 

oorringen, tepelringen, tatoeages en andere gebruiken van een subcultuur - het 

zijn heel vaak uitingen van een agressief modeverschijnsel. De christelijke kerk 
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wordt uitgedaagd haar belijdenis vast te houden van wat geschreven staat in 

Gods Woord en reeds eerder is geciteerd: 

 

“Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens 

in uw huid laten prikken” 

 

Als christenen zijn wij geroepen om heilig te zijn, apart gezet en onderscheiden 

van de wereld, toegewijd aan God.  

Veel gebruikte argumenten zijn: “Iedereen doet het” of “Dat moet toch 

kunnen?” of “Je moet toch met je tijd meegaan?” Het feit alleen al, dat bij 

ongelovigen lichaamspiercing een gewone zaak is, zou een reden moeten zijn 

voor een christen om niet aan de wereld gelijkvormig te worden. Vergelijk eens 

wat Petrus schrijft:  

 

”Gij echter zijt een koninklijk geslacht, een koninklijk priesterschap, een 

heilige natie, een volk God ten eigendom om de grote daden te verkondigen 

van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”  

1 Petr.2:9. 

 

Onder Ismaëlitische mannen was het dragen van oorringen een gewoonte. 

(Richt. 8:24). 

 

Bijbels gezien is een gepierced oor een openbaar kenteken van afgodische 

slavernij.  

Nadat God tot hem had gesproken, instrueerde Jacob de leden van zijn 

huishouding om hun afgoden weg te doen en zich te reinigen. Tegelijk met hun 

stenen afgoden begroeven ze toen ook hun oorringen. Toen zei Jacob tot zijn 

huis en tot allen, die bij hem waren: “Doet weg de vreemde goden, die in uw 

midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen....... Toen gaven zij Jacob al 

de vreemde goden, die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren 

en Jacob begroef ze...” Gen.35:2-4 

 
In de staat Orissa in India en Nepal zijn stammen, 

waarbij de vrouwen neusringen dragen. Soms 

hebben ze meerdere ringen in de neus. 
 
De Bijbel zegt: “Ik vermaan u dan broeders, met 

beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uwe 

lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw 

redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 

hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat 

de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. (Rom. 12: 1-2) 
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De huidige obsessie van lichaamsmodificatie is de uiting van een herleving van 

oude stamgebruiken. Die gebruiken omvatten 

o.m. een pijnlijke initiatierite, waardoor een 

gelijkstelling met een bepaalde stam, clan of 

subcultuur wordt beoogd. De leden van de 

Kacipo stam in Soedan rekken hun onderlip uit 

tot het formaat van een klein schoteltje is bereikt. Ze rekken ook hun oorlellen 

uit tot een groot formaat, met daarin grote gaten. 

 
Een niet-christelijk commentaar over dit onderwerp stelt: “Een tatoeage heeft 

een complexe betekenis; het duidt het belang van seksualiteit aan en de inhoud 

verwijst specifiek naar een dier, een persoon of een abstract patroon van de 

stam. De meest gebruikte motieven zijn die van macht en mannelijkheid ...maar 

de tattoo verwijst vooral naar iemands macht over het eigen lichaam... 

Gebrandmerkt of getatoeëerd te zijn, betekent ook dat je de vereiste moed hebt 

om tot de groep te behoren. Het is niet de meest extreme vorm van pijnlijke 

initiatie, maar dient wel als een teken van pijn en dus van vastbeslotenheid” 

(Crispen Sartwell). 

 
“Gij zijt kinderen van de HERE, uw God; gij zult uzelf om een dode geen 

insnijdingen toebrengen noch het haar boven uw voorhoofd wegscheren, want 

gij zijt een volk dat de HERE, uw God heilig is” (Deut. 14: 1-2) 

 

Waar zoveel christenen zich bezig houden met heidense muziek, immorele 

video's en werelds amusement, daar moet het ons niet verbazen dat veel van 

onze jeugd niet meer zijn te onderscheiden van hun niet-christelijke vrienden. 
 

Het geestvervuilende, hersen afstompende en zielverwoestende afval dat de 

ogen, oren en geest van onze jongeren vult, is voldoende uitleg voor het 

afglijdende, immorele en onchristelijke gedrag, waaraan nu zelfs ook belijdende 

christenen deelhebben door het ontsieren van hun lichaam met een heidense 

piercing. Het betekent geen respect hebben voor hoe God je gemaakt heeft. De 

tekst die hier uiting aan zou kunnen geven luidt: “De vreze Gods staat hun niet 

voor ogen” (Rom. 3:18). 

 

Mag en kan je als christen je laten tatoeëren of een piercing laten plaatsen? Het 

heeft geen gevolg op je behoud. Immers Paulus schrijft: 

 “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart 

gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 

want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot behoudenis.” Rom. 10:9 en10   
Maar toch, door in te gaan tegen Gods geboden, en dat is zonde blokkeren wij 

Zijn zegen! Zelfs de kans is groot demonen in je te krijgen waardoor dat weer 
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effect heeft op je geloof, ziel, geest en lichaam en hebben we dat ervoor over, 

willen we dat risico lopen?  

 

Ook christelijke tattoos zijn onacceptabel wat uit het bovenstaande duidelijk is 

geworden. 

Er zijn mensen die beweren de opdracht tot tatoeëren van God gekregen te 

hebben, terwijl de Bijbel het juist verbiedt. Als alibi wordt aangedragen ermee te 

gaan evangeliseren of God ermee te eren. Er wordt zelfs gezegd: “God kijkt 

immers alleen naar het innerlijk.” Maar Paulus zegt tegen Timotheüs  heel 

uitdrukkelijk:  

”Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen 

afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze 

geesten volgen,” 1 Tim. 4:1 

 

Todd Bentley, Hij was een sleutelfiguur van de Lakeland Revival die 

zich christen noemt, deed volgens eigen zeggen in 

opdracht van God, over zijn hele lichaam tatoeages 

zetten. Bijna de helft van zijn tatoeages zijn 

verbonden met het occulte. Veel van zijn tatoeages 

verwijzen naar de vrijmetselarij, kabbala, new age en 

satanisme, maar velen zijn inmiddels misleid. 

Ook opmerkelijk dat veel tattoo- en piercingshops 

vaak in de naam een heenwijzing hebben naar het 

rijk der duisternis, een extra waarschuwing voor ons! 

 

“En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel 

en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 

dele onberispelijk bewaard te zijn”. (1 Thess. 5:23). 
 

We kunnen Gods onmisbare zegen blokkeren door ongehoorzaamheid aan zijn 

woord vandaar toch nog één keer, als afsluiting: 

“Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens 

in uw huid laten prikken: Ik ben de Here” Leviticus 19:28 

 

  

 

 

 

 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Psalm 119:105 

Todd Bentley 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Lakeland_Revival?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

