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Valse tekenen en wonderen  
van de duivel 
M.V. 29-9-2022. Update 8-2-2023 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 
Als pinksters en charismaten ‘tekenen en wonderen’ zien gebeuren dan menen zij dat deze uit God 
moeten zijn, en ook dat de wonderwerker zelf uit God moet zijn (een “man van God”). Niets is min-
der waar! Het werk van de duivel is erop gericht de mensen te bedriegen. Bovendien zijn er in 
onze kerkbedeling, na de eerste eeuw, geen tekenen en wonderen van God meer. Pinksters zitten 
dispensationeel helemaal fout  zie http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen en ook 
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing . 
Hierna een aantal Schriftplaatsen over tekenen en wonderen om over na te denken: 

Johannes 4:48 en vgl. Mattheüs 12:39/16:4: de aard van de mensen! 
“Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven”. 
“Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken”. Zie ook Lukas 11:29. 
Hier wordt de aard van de mensen in het algemeen (niet louter die van de Joden) gezien: zij wil-
len tekenen en wonderen zien. Het gevolg hiervan is dat de duivel hen voorziet in tekenen en 
wonderen van de leugen. 

Mattheüs 7:21-23: 
“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij 
zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen 
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb 
u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” 
Dit vers is als principe geldig voor zowel onze huidige bedeling (dispensatie) als de toeko-
mende. De Heer Jezus voorzag de valse tekenen en wonderen ketterij die zou geloofd en ge-
praktiseerd worden door pinksters en charismaten! 

Mattheüs 24:24: 
“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en won-
deren doen”.  

Een parallelle tekst vinden we in Markus 13:21-23. 
Deze Schriftplaats betreft de verdrukkingstijd, en is bestemd voor de Joden in het bijzonder, 
maar ook wij kunnen hier weer zien hoe het de aard van de duivel is om altijd weer te bedriegen 
met valse tekenen en wonderen, door middel van zijn valse werkers die er vandaag ook zijn. 

2 Thessalonicenzen 2:9-10: 
“[Hem, de Antichrist] wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei 
kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtig-
heid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om 
zalig te worden”. 
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Dit gaat over de valse tekenen en wonderen van de komende Antichrist, die uit de Satan is. Te-
kenen en wonderen van de leugen zijn het werk van de duivel, principieel ook vandaag. 

2 Timotheüs 3:8 
“Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waar-
heid in”. 
“Dit zijn  de namen van de Egyptische tovenaars die de wonderen van Mozes zochten krachte-
loos te maken (Exodus 7:11, 22; 8:7) …”. Zie kantt. 27, SV. Ook de duivel kan wonderen wer-
ken via zijn handlangers. Daartoe heeft hij zijn eigen zonen ‘gezaaid’, tot ‘onkruid’ op de akker: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onkruid-tussen-tarwe.pdf . 

Openbaring 12:9: 
“En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd 
wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden 
met hem neergeworpen”. 
Dit tafereel slaat op de helft van de 70ste jaarweek, maar hier wordt in het algemeen de aard en 
de werking van de duivel genoemd: het misleiden van de hele wereld. Daarbij horen ook valse 
tekenen, valse wonderen, valse genezingen, valse talen. Dat was vroeger zo, is vandaag zo, en is 
in de toekomst zo. 

Conclusie 
Dus, als wij vandaag allerlei ‘tekenen en wonderen’ zien gebeuren, dan moeten we die aan de dui-
vel toeschrijven. De meeste van die wonderen gebeuren bij pinksters en charismaten, maar er zijn 
ook katholieke ‘wonderen’.  
Als wij dan wenende en bloedende beelden van Maria zien, Mariaverschijningen her en der, (valse) 
profetieën, (valse) talenspreking (zgn. ‘tongen’, i.e. gebrabbel), (meestal valse of tot op zekere 
hoogte) genezingen, (meestal valse) demonenuitdrijvingen, ‘vallen in de geest’ (eigenlijk gelijk aan 
het werk van podiumhypnotiseurs), extase, trance, fysiek schokken, oncontroleerbaar lachen, ‘dron-
ken in de geest’, ‘komen onder de kracht’, visioenen zien, buitenbijbelse openbaringen en inzichten 
krijgen, Gods stem horen, enz., laten we dan beseffen dat dit tekenen en wonderen van de leugen 
zijn, geïnduceerd door de duivel (“de vader van de leugen”, Johannes 8:44). 
We moeten daarom goed beseffen dat, gewoon omdat iemand tekenen en wonderen verricht, dit niet 
hoeft te betekenen dat die tekenen uit God zijn1, “want de satan zelf doet zich voor als een engel 
van het licht” (2 Korinthiërs 11:14) en we moeten ons tegen hem beschermen: “Bekleed u met de 
hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de dui-
vel” (Efeziërs 6:11). 
 

Zie verder: 
o Rubriek “Wonderen en wondertekenen”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen  

o Rubriek “Genezing en gaven van genezingen”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing 

o Rubriek “Pinkster- en charismatische beweging”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Pinkster  
en http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm  

o Over de verschijningen van Maria: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mariaverschijningen.pdf  
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1 Denk eraan, ook de Egyptische tovenaars konden wonderen verrichten (Exodus 7:11, 22; 8:7). 
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