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De Bijbel en het Occulte 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV), en voor het Grieks de Textus Receptus 15501 

M.V., 20-03-2004. Update 17-10-2021 (o.a. aangepast aan de HSV) 

 

De betekenis van ‘occult’ en ‘occultisme’: 
Occult (bn.) [<Fr. Occulte], 1 in het verborgen, in stilte plaatshebbend ... 2 alleen voor ingewijden 
kenbaar, syn. geheim: de occulte wetenschappen, magie, theosofie, astrologie e.d. Occultisme (o.) 
[Fr.], leer van het occulte, van de geheime wetenschappen, spiritisme, enz. (Van Dale). 
Occultisme (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktij-
ken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden 
alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken ... Modernere vormen van occultisme 
vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. De 
verschijnselen die zich in de verschillende occulte stelsels voordoen, worden bestudeerd door de 
parapsychologie. (Encarta 2002). 

 

Algemene bijbelse waarschuwing in Deuteronomium 18:9-14: 

“Wanneer u in het land komt dat JaHWeH2, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen 
overeenkomstig de gruweldaden van die volken. 10 Onder u mag niemand gevonden 
worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die 
wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, 11 die bezweringen doet, die een 
dodenbezweerder [= necromantiebeoefenaar] of een waarzegger raadpleegt, of die de 
doden raadpleegt. 12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor JaH-
WeH. En vanwege deze gruweldaden verdrijft JaHWeH, uw God, deze volken van voor 
uw ogen uit hun bezit. 13 Oprecht moet u zijn tegenover JaHWeH, uw God. 14 Want de-
ze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeg-
gers. Maar JaHWeH, uw God, heeft dat ú niet toegestaan”. 

 

Over satanische en demonische invloeden 
Achter het occulte zitten Satan en zijn demonen. Dit zijn duistere, gevallen engelen die in vijand-
schap leven met God. Zij zijn de bronnen en veroorzakers van het kwade. Deze gevaarlijke per-
soonlijke entiteiten moeten wij vooraf goed onderscheiden. Hierna een overzicht van Schriftplaat-
sen over Satan en zijn demonen en welke invoeden zij uitoefenen. Vergewis u er ernstig van! 

Job 2:7: “Toen ging de satan weg van het aangezicht van JaHWeH en hij trof Job met vreselijke 
zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel”.  
Mattheüs 4:1: “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te wor-
den door de duivel”.  
Mattheüs 4:10: “Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan”. 

Mattheüs 9:33: “En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken”. 

 
1 De Textus Receptus (= Aanvaarde Tekst), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 
1550, heeft als basis gediend voor de Reformatiebijbels, zoals de King James Version en de Nederlandse Statenverta-
ling. 
2 Overal heb ik het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier) hersteld. Dat is Gods oudtestamen-
tische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JaHWeH.  
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Mattheüs 16:23: “Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U 
bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de men-
sen”.  
Mattheüs 17:18: “En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf 
dat moment genezen”.  
Mattheüs 25:41: “Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, 
vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”.  

Markus 1:23: “Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde:”  
Markus 1:26: “En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit 
hem weg”. 
Markus 3:11: “En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en 
riepen: U bent de Zoon van God!” 
Markus 4:15: “En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, 
en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart 
gezaaid was”. 
Markus 5:2: “En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken ie-
mand met een onreine geest tegemoet”. 
Lukas 6:18: “die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, 
ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen”. 
Lukas 13:11-16: “En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek 
maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. … 16 En moest dan de-
ze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, 
niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?” 
Lukas 22:3: “Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de 
twaalf behoorde”. 
Johannes 8:44: “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was 
een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een 
leugenaar en de vader van de leugen”. 
Handelingen 5:16: “En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Je-
ruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden al-
len genezen”. 
Handelingen 10:38: “hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met 
kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel over-
weldigd waren, genas, want God was met Hem”. 
Handelingen 26:18: “om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en 
van de macht van de satan tot God”. 
2 Korinthiërs 11:14: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het 
licht”. 
Efeziërs 6:11-12: “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden te-
gen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit 
tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”. 
1 Thessalonicenzen 2:18: “Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), 
een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd”.   
2 Thessalonicenzen 2:9: “hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met al-
lerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen”. 
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1 Timotheüs 4:1: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen 
worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demo-
nen”. 

1 Timotheüs 5:15: “Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna”. 
Jakobus 3:15 “Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels”. 
Jakobus 4:7: “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u weg-
vluchten”. 
1 Petrus 5:8: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden”. 
1 Johannes 3:8: “Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. 
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou”. 
1 Johannes 3:10: “Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. 
Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief-
heeft”. 
1 Johannes 4:1: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; 
want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”. 
Openbaring 2:10: “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u 
in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt”. 
 

Over demonen achter afgoden 
Eén invalspoort voor kwade entiteiten om mensen te kunnen manipuleren is het nalopen van allerlei 
vormen van afgoderij. Hetgeen mensen offeren aan zogenaamde goden, offeren zij in werkelijkheid 
aan de demonen (1 Korinthiërs 10:20). Afgoderij kan de vorm aannemen van allerlei religieuze ge-
bruiken, culten of riten. Maar afgoderij kan ook bestaan uit de aanroeping van allerlei zgn. heiligen, 
Maria of andere bovenaardse persoonlijkheden, buiten of naast de Heer Jezus Christus, Want er is 
één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 
2:5)! Wie naast Christus nog iets vereert loopt rechtstreeks de demonen achterna en pleegt afgode-
rij.  

Exodus 20:3: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. (1ste gebod). 
Exodus 23:13: “Bij alles wat Ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de 
naam van andere goden denken, die mag niet uit uw mond gehoord worden!” 
Leviticus 17:7: “Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoere-
rij achteraangaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door”. 
Deuteronomium 32:17: “Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij 
niet kenden”, 
2 Kronieken 11:15: “Hij had voor zichzelf priesters aangesteld voor de offerhoogten, voor de 
demonen en voor de kalveren die hij gemaakt had”. 
Psalm 106:37-38: “Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. 38 Zij 
vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgo-
den van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd”. 
1 Korinthiërs 10:20-21: “Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen of-
feren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt”. 21 U kunt niet de 
drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan 
de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen”. 
Openbaring 9:20: “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden 
zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilve-
ren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen”. 
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Over sterren en de sterrenbeelden 
Van oudsher heeft men de sterren en sterrenbeelden aanbeden en geraadpleegd. Astrologie is zo’n 
wijze van mantiek (voorspellings-, waarzeggingskunst). De zogenaamde ‘tekenen aan de hemel’ 
worden beheerd door kwade geesten, om mensen te binden aan voorspellingen die de demonen 
graag voorliegen ofwel zélf wensen te verwerkelijken. Wie aan horoscopen en sterrenbeelden ge-
loof hecht, komt in de ban van de duivel en zijn engelen. Wees daarom niet dwaas! 

Deuteronomium 17:3: “en als deze persoon andere goden gaat dienen en zich voor die neer-
buigt, of voor de zon, de maan of heel het leger aan de hemel, wat ik niet geboden heb”. 
2 Koningen 17:16: “Ja, zij verlieten al de geboden van JaHWeH, hun God, en maakten gegoten 
beelden voor zich: twee kalveren. Ze maakten gewijde palen, bogen zich voor heel het leger aan 
de hemel neer en dienden de Baäl”. 
2 Koningen 21:3-5: “Hij herbouwde de offerhoogten die Hizkia, zijn vader, vernield had; hij 
richtte altaren op voor de Baäl, maakte een gewijde paal zoals Achab, de koning van Israël, ge-
maakt had, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel en diende het. … 5 Verder bouw-
de hij altaren voor heel het leger aan de hemel in beide voorhoven van het huis van JaHWeH”. 
2 Koningen 23:4-5: “Toen gaf de koning opdracht aan de hogepriester Hilkia, de priesters van 
de tweede orde en de deurwachters om alle voorwerpen die voor de Baäl, de Asjera en heel het 
leger aan de hemel gemaakt waren, uit de tempel van JaHWeH naar buiten te brengen. Hij ver-
brandde dat alles buiten Jeruzalem, in de velden van de Kidron, en liet het stof ervan naar 
Bethel dragen. 5 Ook zette hij [= koning Josia] de afgodspriesters af die de koningen van Juda 
aangesteld hadden om op de offerhoogten, in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukof-
fers te brengen, evenals hen die aan de Baäl, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het le-
ger aan de hemel reukoffers brachten”. 
2 Kronieken 33:3-5: “Hij herbouwde de offerhoogten die Hizkia, zijn vader, afgebroken had; hij 
richtte altaren op voor de Baäls, maakte gewijde palen, en boog zich neer voor heel het leger 
aan de hemel, en diende het. … 5 Verder bouwde hij altaren voor heel het leger aan de hemel in 
beide voorhoven van het huis van JaHWeH”. 
Jesaja 47:13: “U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel 
waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u ver-
lossen van de dingen die over u zullen komen!” 
Jeremia 8:2: “… en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger aan de he-
mel, die zij hebben liefgehad, die zij hebben gediend, die zij achterna zijn gegaan, die zij hebben 
geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen”.  
Jeremia 10:2: “Zo zegt JaHWeH: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet 
ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen”. 
Jeremia 19:13: “De huizen van Jeruzalem en de huizen van de koningen van Juda zullen even 
onrein worden als de plaats van Tofet, met alle huizen waar zij op de daken ervan reukoffers 
hebben gebracht aan heel het leger aan de hemel en plengoffers hebben uitgegoten voor andere 
goden”. 
Zefanja 1:5: “En hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel, en hen die 
zich neerbuigen en zweren bij JaHWeH én zweren bij Malcam”. 
Handelingen 7:42: “En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals 
er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtof-
fers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël?” 
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Over waarzeggerij, in zijn vele vormen zoals ook wichelarij, wolken 
duiden, dodenbezwering, enz. 
Waarzeggerij kent vele vormen. Alle hebben ze echter te maken met waarzeggende geesten, de de-
monische machten van de duisternis. God heeft de mens ten strengste verboden zich met waarzeg-
gerij in te laten. Wie het tóch doet zal de gevolgen ervan moeten dragen.  
Ook wichelarij is een vorm van mantiek. Wichelen, pendelen en alle andere vormen van mantiek, 
met of zonder behulp van bepaalde voorwerpen, behoren tot het rijk van de duisternis. Het heeft 
helemaal NIETS met ‘natuurkrachten’ van doen, maar ALLES met het raadplegen en contact leg-
gen van demonen. 
Demonen willen graag in contact treden met mensen die ernaar verlangen hun dierbare overledenen 
te raadplegen door dodenbezweerders (ook een vorm van mantiek: necromantie). Daartoe doen zij 
zich bedrieglijk voor als de geest van een overledene.  

Leviticus 19:26: “U mag niets eten met het bloed er nog in. U mag niet aan wichelarij doen en u 
mag geen wolken duiden [= een vorm van waarzeggerij]”. 
Leviticus 19:31: “U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders [= necromantiebeoefenaars] en 
tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben 
JaHWeH, uw God”. 
Leviticus 20:6: “En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt 
om als in hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik 
zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien”. 
Leviticus 20:27: “Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een do-
de, of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen 
stenigen. Hun bloed rust op henzelf”. 
Deuteronomium 18:10-14: “Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn doch-
ter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die 
een tovenaar is, 11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raad-
pleegt, of die de doden raadpleegt. 12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor 
JaHWeH. En vanwege deze gruweldaden verdrijft JaHWeH, uw God, deze volken van voor uw 
ogen uit hun bezit. 13 Oprecht moet u zijn tegenover JaHWeH, uw God. 14 Want deze volken, 
die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar JaHWeH, 
uw God, heeft dat ú niet toegestaan”. 
1 Samuël 28:3: “Samuël nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij had-
den hem begraven in Rama, dat is in zijn stad. En Saul had de dodenbezweerders en de waar-
zeggers uit het land weggedaan”. 
1 Samuël 28:7-9: “Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Zoek een vrouw voor mij die geesten van 
doden kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. Zijn diena-
ren zeiden tegen hem: Zie, er is in Endor een vrouw die geesten van doden bezweert. 8 Saul 
vermomde zich, trok andere kleren aan en ging op weg, en twee mannen met hem. Zij kwamen 
‘s nachts bij de vrouw aan en hij zei: Voorzeg mij toch door de geest van een dode; roep voor 
mij op wie ik u zal zeggen. 9 Toen zei de vrouw tegen hem: Zie, u weet wat Saul gedaan heeft, 
dat hij de dodenbezweerders en de waarzeggers uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom spant u 
dan een valstrik voor mijn leven, om mij te doden?” 
2 Koningen 17:17: “Ook deden zij hun zonen en dochters door het vuur gaan, pleegden waar-
zeggerijen en deden aan wichelarij, en verkochten zich om te doen wat slecht was in de ogen 
van JaHWeH en Hem tot toorn te verwekken”. 
2 Koningen 21:6: “Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, duidde wolken en deed aan wichelarij. 
Ook stelde hij dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen van 
JaHWeH, om Hem tot toorn te verwekken”. 
2 Koningen 23:24: “Ook deed Josia de dodenbezweerders weg, de waarzeggers, de afgodsbeeld-
jes, de stinkgoden en alle afschuwelijke afgoden die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien 
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werden, om zo de woorden van de wet uit te voeren, die beschreven waren in het boek dat de 
priester Hilkia in het huis van JaHWeH gevonden had”. 
1 Kronieken 10:13: “Zo stierf Saul vanwege zijn trouwbreuk, die hij tegenover JaHWeH had 
gepleegd, vanwege het woord van JaHWeH, dat hij niet in acht had genomen, en ook omdat hij 
een dodenbezweerder had geraadpleegd”. 
2 Kronieken 33:6: “Hij [= Manasse] was het die zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal 
Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan toverij, en stelde dodenbezweer-
ders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van JaHWeH, om Hem tot toorn 
te verwekken”. 
Jesaja 2:6: “Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid 
uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de 
handen ineen”. 
Jesaja 8:19: “Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers 
met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men 
voor de levenden de doden raadplegen?” 
Jesaja 19:3: “De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik zal hun 
plannen in de war brengen. Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders, de 
geesten van doden, en de waarzeggers”. 
Jesaja 57:3: “Maar u, kom naderbij, kinderen van een waarzegster, gebroed van een overspeler 
en van iemand die hoererij bedrijft!” 
Jeremia 27:9: “U dan, luister niet naar uw profeten, naar uw waarzeggers, naar uw dromers, 
naar uw wolkenduiders en naar uw tovenaars, die tegen u zeggen: U mag de koning van Babel 
niet dienen”. 
Micha 5:11: “Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer heb-
ben”. 
Handelingen 16:16-18: “En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een 
zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters 
veel inkomsten met waarzeggen. 17 Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze 
mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid ver-
kondigen. 18 En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich 
om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En 
hij ging op hetzelfde moment uit haar weg”. 

 

Over tovenaars en toverij 
Onder toverij moeten wij magie en uitgelokte paranormale manifestaties verstaan, zoals bezwerin-
gen, belezingen, mentale suggestie, telepathie, helderziendheid, psychokinese, levitatie, translocatie, 
visioenen, uittredingen, materialisatie, paranormale genezingen en krachten. Toverij is te onder-
scheiden van goochelarij (illusionisme). Het heeft NIETS te maken met ‘natuurlijke gaven’ maar 
ALLES met contacten met de opstandige duistere demonen.  

Exodus 22:18: “Een tovenares mag u niet in leven laten”. 
Deuteronomium 18:10: “Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter 
door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een 
tovenaar is”. 
2 Kronieken 33:6: “Hij [= Manasse] was het die zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal 
Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan toverij, en stelde dodenbezweer-
ders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van JaHWeH, om Hem tot toorn 
te verwekken”. 
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Jesaja 47:9: “Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies 
van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen, vanwege uw vele tove-
rijen en uw zeer talrijke bezweringen”. 
Jesaja 47:12: “Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen, waarmee u zich vermoeid 
hebt vanaf uw jeugd. Misschien kunt u er baat bij hebben, misschien zult u zich sterk maken”. 
Jeremia 27:9: “U dan, luister niet naar uw profeten, naar uw waarzeggers, naar uw dromers, 
naar uw wolkenduiders en naar uw tovenaars, die tegen u zeggen: U mag de koning van Babel 
niet dienen”. 
Micha 5:11: “Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer heb-
ben”. 
Nahum 3:4: “Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres 
in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen”. 
Maleachi 3:5: “Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de 
tovenaars, tegen de overspelers, …” 
Handelingen 8:9-13: “En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in 
de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij 
een groot man was. 10 Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de gro-
te kracht van God. 11 En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had 
doen staan. 12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God 
en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrou-
wen. 13 En Simon geloofde zelf ook …” 
Handelingen 13:6-12: “En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een ze-
kere tovenaar [magos] aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. … 8 
Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde 
de stadhouder van het geloof af te houden. 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), ver-
vuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 10 O duivelskind, vol van alle 
bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, …” 
Handelingen 19:19: “Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun 
boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 
ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken”. 
Galaten 5:19-20: “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, 
onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-
uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, …” 
Openbaring 9:21: “Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en 
het plegen van diefstal”. 
Openbaring 18:23: “En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom 
of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van 
de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid”. 
Openbaring 21:8: “Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 
ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van 
vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood”. 
Openbaring 22:15: “Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars3, de ontuchtplegers, de 
moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet”. 

 

Over degenen die het occulte verlieten 
Het occulte wordt verlaten door Geloof + schuldbelijdenis + vernietiging van alle betrokken voor-
werpen + gedoopt worden. 

 
3 Grieks farmakoi: tovenaars. 
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Handelingen 8:9-13: “En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in 
de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij 
een groot man was. 10 Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de gro-
te kracht van God. 11 En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had 
doen staan. 12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God 
en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrou-
wen. 13 En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; 
en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld”. 
Handelingen 19:18-20: “En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden 
en bekennen. 19 Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken 
bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan 
en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe 
en werd steeds sterker”. 

 
 

 

Lees meer hier: 
o Rubriek “duivel en demonen”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Duivel  
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