De Bijbel en het Occulte
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling1 19772, en voor het Grieks de Textus Receptus 15503
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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 praktijken 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 gij komt in het land, dat Jahweh1, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar
de gruwelen van die volken. 10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter
door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. 11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een
waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. 12 Want al wie
dat doet, is Jahweh een gruwel; en om deze gruwelen wil verdrijft hen Jahweh, uw God, voor uw
aangezicht uit de bezitting. 13 Oprecht zult gij zijn met Jahweh, uw God. 14 Want deze volken, die
gij zult erven, horen naar wichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, Jahweh, uw God, heeft u
dat niet toegelaten”.
Over satanische en demonische invloeden
Achter het occulte zitten Satan en zijn demonen. Dit zijn duistere, gevallen engelen die in vijandschap
leven met God. Zij zijn de bronnen en veroorzakers van het kwade. Deze gevaarlijke persoonlijke
entiteiten moeten wij vooraf goed onderscheiden. Hierna een overzicht van Schriftplaatsen over Satan en zijn demonen en welke invoeden zij uitoefenen. Vergewis u er ernstig van!
Job 2:7 Toen ging de satan uit van het aangezicht van Jahweh, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af
tot zijn schedel toe.
Mat 4:1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel [diabolou].
Mat 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan [satana].
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Overal heb ik het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier) hersteld. Dat is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JaHWeH.
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Mat 9:33 En toen de duivel [daimoniou: boze geest] uitgeworpen was, sprak de stomme.
Mat 16:23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas [satana]! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.
Mat 17:18 En Jezus bestrafte hem, en de duivel [daimonion: boze geest] ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.
Mat 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het
eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen [diaboló kai tois aggelois] bereid is
Mark 1:23 En er was in hun synagoge een mens, met een onreine geest [pneumati akathartó], en hij riep uit…
Mark 1:26 En de onreine geest [pneuma to akatharton], hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging
uit van hem.
Mark 3:11 En de onreine geesten [pneumata ta akatharta], toen zij Hem zagen, vielen voor Hem neer en riepen,
zeggende: Gij zijt de Zoon van God.
Mark 4:15 En dezen zijn, die bij de weg bezaaid worden, waarin het Woord gezaaid wordt; en als zij het gehoord
hebben, zo komt de satan [satanas] terstond, en neemt het Woord weg, dat in hun harten gezaaid was.
Mark 5:2 En toen Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens met een onreine
geest [pneumati akathartó].
Luk 6:18 Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine
geesten [pneumatón akathartón] gekweld waren; en zij werden genezen.
Luk 13:11-16 En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid [pneuma echousa astheneias] achttien jaren
lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich in het geheel niet oprichten. … En deze, die een dochter
van Abraham is, welke de satan [satanas], ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band, op de dag van de sabbat?
Luk 22:3 En de satan [satanas] voer in Judas, die toegenaamd was Iskáriot, zijnde uit het getal der twaalven.
Joh 8:44 Gij zijt uit de vader de duivel [diabolou], en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij
de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is; want hij is een leugenaar, en de vader der leugen.
Hand 5:16 En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en
die door onreine geesten [pneumatón akathartón] gekweld waren; welke allen genezen werden.
Hand 10:38 Jezus van Názareth, hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht; Die het land
doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van de duivel [diabolou] overweldigd waren; want God was
met Hem.
Hand 26:18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en [van] de macht van de
satan [satana] tot God.
2Kor 11:14 En het is geen wonder; want de satan [satanas] zelf verandert zich in een engel des lichts.
Efez 6:11-12 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de
duivels [diabolou]. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden
[pneumatika tès ponèrias] in de lucht.
1Thes 2:18 Daarom hebben wij tot u willen komen [immers ik Paulus] eenmaal en andermaal, maar de satanas
[satanas] heeft ons belet.
2Thes 2:9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans [satana], in alle kracht, en tekenen, en
wonderen der leugen.
1Tim 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten [pneumasin planois], en leringen der duivelen [pneuma rètós: boze geesten].
1Tim 5:15 Want enigen hebben zich reeds afgewend achter de satan [satana].
Jak 3:15 Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels [daimoniódès].
Jak 4:7 Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel duivel [diaboló].
1Petr 5:8 Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel [diabolos], gaat rond als een briesende leeuw,
zoekende, wie hij zou kunnen verslinden.
1Joh 3:8 Die de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel [diabolos] zondigt van den beginne. Hiertoe is de
Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels [diabolou] verbreken zou.
1Joh 3:10 Hierin zijn de kinderen Gods en de duivels [diabolou] des duivels openbaar. Een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft.
1Joh 4:1 Geliefden, gelooft niet iedere geest [pneumati], maar beproeft de geesten [pneumata], of zij uit God zijn;
want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
Openb 2:10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel [diabolos] zal enigen van u in de gevangenis
werpen, opdat gij verzocht wordt
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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 (1Kor 10:20). Afgoderij kan de vorm aannemen van allerlei religieuze gebruiken,
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 (slechts)
één God en ook (slechts) één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1Tim 2:5)!
Wie naast Christus nog iets vereert loopt rechtstreeks de demonen achterna en pleegt afgoderij.
Exod 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. (1ste gebod).
Exod 23:13 In alles, wat Ik tot u gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn; en de naam van andere goden zult gij niet
gedenken; uit uw mond zal hij niet gehoord worden!
Lev 17:7 En zij zullen ook niet meer hun slachtoffers aan de duivelen4, die zij nahoereren, offeren; dat zal hun
een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten.
Deut 32:17 Zij hebben aan de duivelen5 geofferd, niet aan God; aan de goden die zij niet kenden.
2Kron 11:15 En hij had zich priesters gesteld voor de hoogte, en voor de duivelen6, en voor de kalveren, die hij
gemaakt had.
Psalm 106:37-38 Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochters de duivelen7 geofferd. En zij hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed van hun zonen en van hun dochters, die zij de afgoden van Kanaän hebben opgeofferd
1Kor 10:20-21 Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen [daimoniois: demonen] offeren, en niet
aan God; en ik wil niet, dat gij met de duivelen [daimonión: demonen] gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker
des Heeren niet drinken, en de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en
aan de tafel der duivelen.
Openb 9:20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken
hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen [daimonia: demonen]; en de gouden, en zilveren, en
koperen, en stenen, en houten afgoden …

Over sterren en de sterrenbeelden
Astrologie is een zeer oude 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 geloof hecht, komt in de ban van de duivel en zijn engelen. Wees daarom niet dwaas!
Deut 17:3 Dat hij heengaat, en dient andere goden, en buigt zich voor die, of voor de zon, of voor de maan, of
voor het ganse heir des hemels, hetwelk ik niet geboden heb
2Kon 17:16 Ja, zij verlieten al de geboden van Jahweh, hun God, en maakten zich gegoten beelden, twee kalveren; en maakten bossen, en bogen zich voor alle heir des hemels, en dienden Baäl.
2Kon 21:3-5 Want hij bouwde de hoogten weer op, die Hizkia, zijn vader, verdorven had; en hij richtte Baäl altaren op, en maakte een bos, gelijk als Achab, de koning van Israel, gemaakt had, en boog zich neer voor het heir
des hemels, en diende ze. … Daartoe bouwde hij altaren voor al het heir des hemels, in beide de voorhoven van
het huis van Jahweh.
2Kon 23:4-5 En de koning gebood de hogepriester Hilkia, en de priester van de tweede ordening, en de dorpelbewaarders, dat zij uit de tempel van Jahweh alle gereedschap, dat voor Baäl, en voor het beeld van het bos, en voor
al het heir des hemels gemaakt was, uitbrengen zouden; en hij verbrandde dat buiten Jeruzalem in de velden van
Kidron, en liet het stof daarvan naar Beth-El dragen. Daartoe schafte hij [= koning Josia] de Chemarim [= afgodspriesters] af, die de koningen van Juda aangesteld hadden, opdat men roken [= offers brengen] zou op de
hoogten, in de steden van Juda, en rondom Jeruzalem, alsook, die voor Baäl, de zon, en de maan, en de planeten8,
en al het heir des hemels rookten.
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Strong’s 8163; sa`iyr; or sabir {saw-eer’}; from ‘sa`ar’ (8175); shaggy; as noun, a he-goat; by analogy, a faun:-devil, goat, hairy, kid, rough, satyr.
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Strong’s 7700; shed; from ‘shuwd’ (7736); a doemon (as malignant):--devil. Malignant = boosaardig.
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2Kron 33:3-5 Want hij bouwde de hoogten weer op, die zijn vader Jehizkia afgebroken had, en richtte de Baäls altaren op, en maakte bossen, en boog zich neer voor al het heir des hemels, en diende ze; … Daartoe bouwde hij
altaren voor al het heir des hemels, in beide de voorhoven van het huis van Jahweh.
Jes 47:13 Gij zijt moede geworden in de veelheid van uw raadslagen; laat nu opstaan, die de hemel waarnemen,
die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u
komen zullen.
Jer 8:2 En zij zullen ze uitspreiden voor de zon, en voor de maan, en voor het ganse heir des hemels, die zij liefgehad, en die zij gediend, en die zij nagewandeld, en die zij gezocht hebben, en voor welke zij zich neergebogen
hebben; zij zullen niet verzameld noch begraven worden; tot mest op de aardbodem zullen zij zijn.
Jer 10:2 Zo zegt Jahweh: Leert de weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, omdat de
heidenen zich ervoor ontzetten.
Jer 19:13 En de huizen van Jeruzalem en de huizen der koningen van Juda zullen, gelijk alle plaatsen van Tofeth,
onrein worden, met al de huizen, op welker daken zij aan al het heir des hemels gerookt en aan vreemde goden
drankoffers geofferd hebben.
Zef 1:5 En die zich neerbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich neerbuigende zweren bij Jahweh, en zweren bij Malcham.
Hand 7:42 En God keerde Zich, en gaf hen over, dat zij het heir des hemels (stratia tou ouranou) dienden, gelijk
geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtoffers en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de
woestijn, gij huis Israëls?

Over waarzeggerij (in zijn vele vormen, zoals ook wichelarij, vogelgeschrei analyseren, enz.)
Waarzeggerij kent vele vormen. Alle hebben ze echter te maken met waarzeggende geesten, de demonische machten van de duisternis. God heeft de mens ten strengste verboden zich met waarzeggerij in te laten. Wie het tóch doet zal de gevolgen ervan moeten dragen.
Lev 19:26 Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven [= waarzeggerij], noch wichelarij plegen.
Lev 19:31 Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben Jahweh, uw God!
Lev 20:6 Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om
die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien.
Lev 20:27 Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggende geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal
zijn, zij zullen voorzeker gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.
Deut 18:10-14 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die
met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft [= waarzeggerij], of tovenaar. Of
een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die
de doden vraagt. Want al wie dat doet, is Jahweh een gruwel; en om deze gruwelen verdrijft hen Jahweh, uw God,
voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met Jahweh, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar wichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, Jahweh, uw God, heeft u dat niet toegelaten.
1Sam 28:3 Samuël nu was gestorven, en gans Israël had rouw over hem bedreven; en zij hadden hem begraven te
Rama, te weten in zijn stad. En Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en duivelskunstenaars.
1Sam 28:7-9 Toen zeide Saul tot zijn knechten: Zoekt mij een vrouw, die een waarzeggenden geest heeft, dat ik
tot haar ga, en door haar onderzoeke. Zijn knechten nu zeiden tot hem: Zie, te Endor is een vrouw, die een
waarzeggenden geest heeft. En Saul vermomde zich, en trok andere klederen aan, en ging heen, en twee mannen
met hem, en zij kwamen des nachts tot de vrouw, en hij zeide: Voorzeg mij toch door de waarzeggende geest, en
doe mij opkomen, die ik tot u zeggen zal. Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft, hoe
hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid; waarom stelt gij dan mijn ziel een strik,
om mij te doden?
2Kon 17:17 Ook deden zij hun zonen en hun dochteren door het vuur gaan, en gebruikten waarzeggerijen, en gaven op vogelgeschrei [= waarzeggerij] acht, en verkochten zich, om te doen dat kwaad was in de ogen van Jaweh,
om Hem tot toorn te verwekken.
2Kon 21:6 Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde wichelarij en gaf op vogelgeschrei acht [= waarzeggerij]; en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Jahweh, om
Hem tot toorn te verwekken.
2Kon 23:24 En ook deed Josia weg de waarzeggers, en de duivelskunstenaars, en de terafim, en de drekgoden, en
alle verfoeiselen, die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden; opdat hij bevestigde de woorden der
wet, die geschreven waren in het boek, dat de priester Hilkia in het huis van Jahweh gevonden had.
1Kron 10:13 Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen Jahweh, tegen het woord
van Jahweh dat hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende.
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2Kron 33:6 En hij [= Manasse] deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal van de zoon van Hinnom, en
pleegde wichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht [= waarzeggerij], en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; en hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Jahweh, om Hem tot toorn te verwekken.
Jes 8:19 Wanneer zij dan tot u zeggen zullen: Vraagt de waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en
binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? zal men voor de levenden de doden vragen?
Jes 19:3 En de geest der Egyptenaars zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen, en hun raad zal Ik verslinden; dan zullen zij hun afgoden vragen, en de bezweerders, en den waarzeggers, en de duivelskunstenaars.
Hand 16:16-18 En het geschiedde, toen wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een
waarzeggende geest (pneuma pythónos = pythongeest), ons ontmoette, die haar heren groot gewin toebracht met
waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten van God
de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus, dat gij
van haar uitgaat. En hij ging uit op datzelfde uur.

Over duivelskunstenaars (tovenaars) en toverij
Het Hebreeuwse woord voor “duivelskunstenaar/s” komt overeen met “tovenaar/s” (Engels: wizard); zie Strong’s 3049: yidd`oniy; from ‘yada`’ (3045); properly, a knowing one; specifically, a
conjurer; (by impl) a ghost: --wizard.
Onder toverij moeten wij magie en uitgelokte paranormale manifestaties verstaan, zoals bezweringen,
belezingen, mentale suggestie, telepathie, helderziendheid, psychokinese, levitatie, translocatie, visioenen, uittredingen, materialisatie, paranormale genezingen en krachten. Toverij is te onderscheiden
van goochelarij (illusionisme). Het heeft NIETS vandoen met ‘natuurlijke gaven’ maar ALLES met
contacten met de opstandige duistere demonen.
Ex 22:18 De toveres zult gij niet laten leven.
Lev 19:31 Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben Jahweh, uw God!
Lev 20:6 Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om
die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien.
Lev 20:27 Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggende geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal
zijn, zij zullen voorzeker gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.
Dt 18:11 Deut 18:10-14 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de
doden vraagt.
1Sam 15:23 Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst.
1Sam 28:3 Samuël nu was gestorven, en gans Israël had rouw over hem bedreven; en zij hadden hem begraven te
Rama, te weten in zijn stad. En Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en duivelskunstenaars.
1Sam 28:9 Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid; waarom stelt gij dan mijn ziel een strik, om mij te doden?
2Kon 21:6 Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde wichelarij en gaf op vogelgeschrei acht; en hij
stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Jahweh, om Hem tot toorn te
verwekken.
2Kon 23:24 En ook deed Josia weg de waarzeggers, en de duivelskunstenaars, en de terafim, en de drekgoden, en
alle verfoeiselen, die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden; opdat hij bevestigde de woorden der
wet, die geschreven waren in het boek, dat de priester Hilkia in het huis van Jahweh gevonden had.
2Kron 33:6 En hij [= Manasse] deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal van de zoon van Hinnom, en
pleegde wichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; en
hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Jahweh, om Hem tot toorn te verwekken.
Jes 8:19 Wanneer zij dan tot u zeggen zullen: Vraagt de waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en
binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? zal men voor de levenden de doden vragen?
Jes 19:3 En de geest der Egyptenaars zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen, en hun raad zal Ik verslinden; dan zullen zij hun afgoden vragen, en de bezweerders, en den waarzeggers, en de duivelskunstenaars.
Jes 29:4 Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar, en uw spraak zal uit het stof piepen.
Jes 47:9 Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en
weduwschap; volkomen zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid van uw toverijen, vanwege de menigte van
uw bezweringen.
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Jes 47:12 Sta nu met uw bezweringen, en met de veelheid van uw toverijen, waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd
af; of gij misschien voordeel kondet doen, of gij misschien u kondet sterken.
Jer 27:9 Gij dan, hoort niet naar uw profeten, en naar uw waarzeggers, en naar uw dromers, en naar uw wichelaars, en naar uw tovenaars, die tot u spreken, zeggende: Gij zult den koning van Babel niet dienen.
Micha 5:11 En Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen wichelaars hebben
Nahum 3:4 … om de grote hoererijen van de zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar
hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met haar toverijen.
Mal 3:5 En Ik zal tot u ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de
overspelers, …
Hand 8:9-13 En een zeker man, met name Simon, was te voren in de stad plegende toverij [mageuón], … En zij
hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen [mageiais] hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus
geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden
zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf…
Hand 13:6-12 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, vonden zij een zekere tovenaar [magon], een
valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus; … Maar Elymas, de tovenaar [magos] (want alzo wordt zijn
naam overgezet), weerstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus (die ook Paulus
genaamd is), vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van
alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid…
Hand 19:19 Velen ook van hen, die ijdele kunsten9 gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden
ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde ervan, en bevonden vijftig duizend zilveren [penningen].
Gal 5:19-20 De werken van het vlees nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid,
Afgoderij, venijngeving10, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, …
Openb 9:21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen11, noch van hun
hoererij, noch van hun dieverijen.
Openb 18:23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem van een bruidegom en van een bruid
zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij7 zijn alle
volken verleid geweest.
Openb 21:7 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem van een bruidegom en van een bruid zal
in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij7 zijn alle
volken verleid geweest.
Openb 22:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars12, en de hoereerders, en de doodslagers, en de
afgodendienaars, en een ieder, die de leugen liefheeft, en doet.

Over wichelarij en wichelaars
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 leggen van demonen.
Lev 19:26 Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch wichelarij plegen.
Deut 18:10-14 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die
met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft [= soort van mantiek], of tovenaar.
Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of
die de doden vraagt [= necromantie]. Want al wie dat doet, is Jahweh een gruwel; en om deze gruwelen verdrijft
hen Jahweh, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met Jahweh, uw God. Want deze
volken, die gij zult erven, horen naar wichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, Jahweh, uw God, heeft u dat
niet toegelaten.
2Kon 21:6 Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde wichelarij en gaf op vogelgeschrei acht; en hij
stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Jahweh, om Hem tot toorn te
verwekken.
2Kron 33:6 En hij [= Manasse] deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal van de zoon van Hinnom, en
pleegde wichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; en
hij deed zeer veel kwaad in de ogen van Jahweh, om Hem tot toorn te verwekken.
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Strong’s 4021;  periergos; from peri - peri 4012 and ergon - ergon 2041; working all around, i.e. officious
(meddlesome, neuter plural magic):--busybody, curious arts. Dit is magiebeoefening.
10
Grieks farmakeia: toverij (door ‘farmacologie’, drugs).
11
Grieks farmakeion: toverijen.
12
Grieks farmakoi: tovenaars.
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Jes 2:6 Maar Gij hebt Uw volk, het huis van Jakob, verlaten, want zij zijn vervuld met goddeloosheid, meer dan
het oosten, en zij zijn wichelaars gelijk de Filistijnen, en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen.
Jes 57:3 Doch nadert gij hier toe, gij kinderen der wichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft!
Jer 27:9 Gij dan, hoort niet naar uw profeten, en naar uw waarzeggers, en naar uw dromers, en naar uw wichelaars, en naar uw tovenaars, die tot u spreken, zeggende: Gij zult den koning van Babel niet dienen.
Micha 5:11 En Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen wichelaars hebben

Over het raadplegen van doden
Demonen willen graag in contact treden met mensen die ernaar verlangen hun dierbare overledenen
te raadplegen (ook een vorm van mantiek: necromantiek). Daartoe doen zij zich bedrieglijk voor als
de geest van een overledene.
Deut 18:10-14 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die
met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft [= soort van mantiek], of tovenaar.
Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of
die de doden vraagt [= necromantie]. Want al wie dat doet, is Jahweh een gruwel; en om deze gruwelen verdrijft
hen Jahweh, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met Jahweh, uw God. Want deze
volken, die gij zult erven, horen naar wichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, Jahweh, uw God, heeft u dat
niet toegelaten.
1Sam 28:8-9 En Saul vermomde zich, en trok andere klederen aan, en ging heen, en twee mannen met hem, en
zij kwamen des nachts tot de vrouw, en hij zeide: Voorzeg mij toch door de waarzeggende geest, en doe mij opkomen [= necromantie], die ik tot u zeggen zal. Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan
heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid; waarom stelt gij dan mijn ziel
een strik, om mij te doden?
1Kron 10:13 Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen Jahweh, tegen het woord
van Jahweh hetwelk hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster13 gevraagd had, haar zoekende.

Over Reïncarnatie
Het idee dat de menselijke geest na de lichamelijke dood aan een nieuw aards leven zou beginnen in
een ander lichaam, is volstrekt onbijbels. Bij de lichamelijke dood bereikt de mens onmiddellijk zijn
eeuwige bestemming. Reïncarnatie is een duivelse leugen.
Pred 12:5-7 … want de mens gaat naar zijn eeuwig huis … En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weer tot God keert, Die hem gegeven heeft.
Luk 23:43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
2Kor 5:1-8 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God
hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij,
verlangende met onze woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden. … Maar wij hebben goede moed, en
hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij de Heere in te wonen.
Filip 1:21-23 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. … Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want [dat] is zeer verre het beste.
Hebr 9:27 En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel…
Sommigen beweren dat volgens de Bijbel Johannes de Doper een ‘reïncarnatie’ van de profeet Elia was. Maar wie
Mattheüs 11:14, 17:1-12, Lukas 1:17 en Johannes 1:21 zorgvuldig leest en vergelijkt, ziet vanzelf dat dit onzin is.
Trouwens Elia wàs helemaal niet gestorven, maar is rechtstreeks ten hemel gevaren (2 Koningen 2:11)!

Over degenen die het occulte verlieten
Het occulte wordt verlaten door Geloof + schuldbelijdenis + vernietiging van alle betrokken voorwerpen + zich afkeren + gedoopt worden.
Hand 8:9-13 En een zeker man, met name Simon, was te voren in de stad plegende toverij, en verrukkende de
zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf, dat hij wat groots was. Die zij allen aanhingen, van de
kleine tot de grote, zeggende: Deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met
toverijen (mageiais) hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en [van] de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.
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Dit is zij die een waarzeggende geest (Str. 178) heeft, welke geest zich voordoet als de geest van een overledene.
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En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus; en ziende de tekenen en grote krachten,
die er geschiedden, ontzette hij zich.
Hand 19:18-20 En velen van hen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook van
hen, die ijdele kunsten14 gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde ervan, en bevonden vijftig duizend zilveren penningen. Alzo wies het Woord des
Heeren met macht, en nam de overhand.
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Strong’s 4021;  periergos; from peri - peri 4012 and ergon - ergon 2041; working all around, i.e. officious
(meddlesome, neuter plural magic):--busybody, curious arts. Hier wordt toverij, magiebeoefening bedoeld.
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