“Jezus Christus … en de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere
Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden” Hand 4:10-12

Een Brief aan Heksen
Dr. Robert A. Morey
Het volgende is een brief die Dr. Morey schreef aan jonge heksen
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatjes toegevoegd en voetnoten door M.V.

Ik zie aan het pentagram dat u draagt en aan uw magische attributen1 dat u gelooft in de kracht van
de magie. Misschien hebt u een Wicca-vergadering bijgewoond en hebt u deelgenomen aan een
soort magische rituelen. Ik weet het niet. Maar vele vragen komen in me op. Hebt u reeds “de maan
naar beneden gehaald”?2 Hebt u ooit gevoeld dat er een kracht over u kwam? Aanbid u een bepaalde godin? Bent u ingewijd? Hebt u een Wicca-naam? Hebt u aan “skyclading”3 gedaan? Bent u in
de buitencirkel of in de binnencirkel? Hebt u bloed gebruikt in rituelen? Hebt u ooit een huisgeest4
opgeroepen?
De reden waarom ik u schrijf is dat ik dertig jaar lang het occulte heb bestudeerd en dat ik tot bepaalde conclusies ben gekomen.
Nu, ik weet dat u het met sommige van mijn conclusies niet eens zult zijn, omdat wij verschillende
paden bewandeld hebben. Maar ik heb de getuigenissen van hen die magie beoefenden op de hoogst
mogelijke niveaus, zoals de Golden Dawn5 en O.T.O.6 en die daarna tot geloof in Christus zijn gekomen en nu alle magie hebben verworpen.
Alles wat ik vraag is dat u dit leest met een open geest, en dat u ernstig aandacht schenkt aan de
dingen die ik nu zal ter sprake brengen. Bedenk dat een niet getoetst geloof een waardeloos geloof
is.
I. Het feit dat magie niet werkt
Ondanks al hun gepraat over de “kracht” die mensen uit magie kunnen halen, heb ik nooit een groep
mensen gezien die krachtelozer zijn. Velen van hen die magie beoefenen zijn altijd ziek. Zij gaan
door verschillende huwelijken heen. Zij hebben geldproblemen. Hun wagens krijgen platte banden.
Zij krijgen dikwijls griep en verkoudheden. En erger nog: zij geraken niet verlost van hun drug- en
seksverslaving. Zij zijn gewoonlijk gebonden in slavernij en totaal onmachtig om hun leven ten
goede te keren.

1

Eng. “magical charms”: tovermiddelen. Dat kan een hangertje zijn, een bundeltje kruiden, enz.
Eng. “drawing down the Moon” waarmee wicca’s het naar beneden roepen van de energie van de godin in een persoon
bedoelen. Het “naar beneden halen van de maan” is het naar beneden vragen van maanenergie. In de traditionele hekserij noemen noemt men dit “drawing down the goddess” (naar beneden roepen van de godin).
3
Skyclade: lett. hemelkleed; skyclading: naakt lopen.
4
Eng. “Familiar spirit”: huisgeest, bekende geest, waarzeggende geest. Zij die waarzeggen, of de doden raadplegen
(necromantie) hebben een “familiar spirit” (Deut 18:11; 2 Kon 21:6; 2 Kron 33:6; Lev 19:31; 20:6; Jes 8:19; 29:4;
KJV). Zo’n persoon wordt in het Hebreeuws een ‘ob genoemd, wat eigenlijk ‘lederen fles’ betekent; omdat tovenaars
werden gezien als vaten met een inspirerende demon. Dit Hebreeuwse woord heeft als Grieks equivalent de ‘pytho’, dat
gebruikt werd om de persoon te noemen samen met de geest die hem bezet (Lev 20:27; 1 Sam 28:8; vgl Hand 16:16).
[In Hand 16:16 heeft iemand letterlijk een ‘pythongeest’ (Griekse grondtekst)]. Het woord “familiar” komt van het
Latijns voor “huisbediende” en was bedoeld om uit te drukken het idee dat tovenaars geesten hebben als hun dienaren
die hun bevelen gehoorzamen. http://www.christiananswers.net/dictionary/familiarspirit.html.
5
http://www.golden-dawn.org/.
6
De letters O.T.O. staan voor “Ordo Templi Orientis” of “Orde van Oosterse Tempelieren”. http://oto-usa.org/.
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Als magie echt zou werken, dan zouden zij niet ziek zijn. Zij zouden elke paardenwedren winnen!
Zij zouden Wall Street beheersen! Zij zouden een succesvol huwelijk in stand kunnen houden. Maar
het feit is dat u veel tijd en geld verliest aan magie en u bent niet beter af. In feite zal u eindigen op
een kwalijke manier.
Indien Magie zou werken, zouden de heksen elke week de loterijwinsten afschuimen. Maar wanneer puntje bij paaltje komt blijkt dat magie helemaal niet positief werkt.
II. Hun zwakke excuses voor de redenen waarom zij ziek zijn, of waarom zij hun huwelijk
niet kunnen in stand houden, of waarom zij niet rijk zijn, en slap en zwak
Eén psychische ‘genezeres’ (een familielid van mij) is altijd ziek. Haar man ligt op sterven aan kanker! Toen zij tegen mij blufte over haar magische krachten, confronteerde ik haar met het duidelijke
feit dat haar magie niet werkt voor haarzelf, noch voor haar man. Zij antwoordde dat haar magie
nooit werkt voor haarzelf.
Maar wie beweert dat men zichzelf niet kan genezen met magie? Waar staat het geschreven? En wie
zegt dat iemand geen magie kan gebruiken om zijn/haar partner te genezen? Indien uw magie uzelf
of uw partner niet kan genezen, wat voor goeds is er dan aan?
Ik kon het niet nalaten van haar op haar voortdurende geldproblemen te wijzen. Wat voor zin heeft
magie als je er financieel niet beter van kunt worden?
III. Een magische wereldbeschouwing is intern contradictorisch en hypocriet
A. Zeggen: “er bestaan geen morele absoluutheden”, is een absoluutheid stellen.
B. Zeggen: “doe wat u wilt, dit is de gehele wet”, wordt gebruikt om alles te rechtvaardigen, van
zwarte magie tot mensenoffers. Als er geen standaarden zijn, op welke gronden kunnen zij dan
kindermisbruik veroordelen, Hitler, moord, enz.? Zij kunnen dat niet.
C. Zeggen: “alles is relatief” en “er bestaat geen kwaad”, en zich dan omdraaien en zeggen dat het
christendom “boos” is, is contradictorisch.
D. Zeggen: “iedereen heeft het recht te geloven wat hij wil” en dan christenen veroordelen voor
wat zij geloven is contradictorisch.
E. Zeggen: “doe wat u wilt” en dan christenen zeggen dat zij NIET moeten doen wat zij willen, is
hypocriet.
F. Zeggen: “het is verkeerd anderen te (ver)oordelen” en dan christenen (ver)oordelen is contradictorisch.
IV. Een magische levensbeschouwing komt niet overeen met de werkelijkheid
A. Magie zal u niet doen vermageren indien u niet op dieet gaat. Magie zal u niet rijk maken indien
u niets doet om te gaan werken.
B. De claim van moderne heksen dat zij het prechristelijke paganisme doen herleven is historisch
gezien niet waar. De rituelen en geloven van de moderne magie zijn van recente oorsprong.
C. Mijn schoonbroer, die in het occulte zit, vertelde me dat hij magie zou gebruiken om een parkeerplaats te vinden in New York stad. Op mijn beurt zei ik dat ik de Heer Jezus om een parkeerplaats zou vragen. Hij reed vier uur rond eer dat hij een parkeerplaats vond, terwijl ik die
onmiddellijk had en niet één keer rond de blok moest rijden! Zijn magie was niet eens goed genoeg voor het vinden van een parkeerplaats!
D. Een magische levensbeschouwing is een ontsnapping, en het werkt verantwoordelijkheidszin
tegen. Zij die magie beoefenen wijten hun moeilijkheden aan “tegenslag” of denken dat er ie2

mand zwarte magie tegen hen gebruikt. De waarheid is dat UZELF verantwoordelijk bent voor
de keuzes die u in uw leven maakt - niet magie.
E. Het trekt mensen aan met mentale problemen. Droevig maar waar. Ik heb dit vele, vele malen
gezien. De psychiatrische inrichtingen zijn gevuld met mensen die beoefenaars waren van magie.
F. Zij leven in constante vrees voor de machten die zij ‘naar beneden roepen’7. Vandaar hun behoefte aan de occulte bescherming van cirkels, torens, schilden, “charms”8, enz. Wat een verschrikkelijke religie van vrees!
G. Als u afhankelijk bent van kleinoden zoals pentagrammen e.d. om u te beschermen, dan bezit u
geen kracht. Te denken dat een stom stuk metaal of glas u zal beschermen tegen een demon is
het toppunt van absurditeit.
H. De lust naar bloed is boos. Het heeft tot afschuwelijke criminaliteiten geleid. Dieren en mensen
doden voor het verkrijgen van ‘energie’ is gemeen en crimineel.
I. Seksuele magie is vuil en grof en het leidt tot kindermisbruik, bestialiteit, sodomie, enz. Wanneer u zich aan seksuele magie hebt overgegeven zal u nooit meer een normaal bevredigend
seksleven hebben.
J. Magie is voor verliezers. De grootste magiërs eindigen gebroken, alleen, en miserabel. Kijk naar
mensen zoals Aleister Crowley9. Zij waren allen verliezers. Wanneer een waar christen hen uitdaagt zullen de magiërs altijd verliezen. Ik heb occultisten uitgedaagd om hun beste krachten te
tonen en zij faalden altijd. Bij één gelegenheid zond een ‘coven’10 demonen om mij te doden,
maar ik kreeg niet eens hoofdpijn!
K. Er is veel haat en wellust in de magie, maar er is geen liefde. Als u de geheimenissen in de steek
laat of ze openbaart, dan kunnen zij u doden. Ik hielp een meisje verhuizen van Filadefia naar
Florida om te ontsnappen aan haar occulte vrienden. Indien zij haar werkelijk liefhadden, waarom trachtten zij haar dan te doden? Als zij de groep wilde verlaten, waarom weerhielden zij
haar ervan te doen wat zij wilde?
L. Er is geen vergiffenis, vertroosting noch redding in de magie. Zij hebben geen Redder, geen
God die van u houdt en om u geeft. Het occulte is eenzaam, droevig, koud en steriel.
M. De Bijbel zegt dat de ware kracht achter de magische kunsten satanisch is. Zij die dat ontkennen
zijn gedupeerden van de duivel.
Dit zijn slechts enkele dingen die in mijn geest kwamen toen ik nadacht over wat ik heb gezien in
de dertig jaar van onderzoek in het occulte.
De Heer Jezus Christus heeft de macht over magie verbroken en bracht leven, liefde en onsterfelijkheid aan het licht door het Evangelie11. Jezus is Overwinnaar! Het occulte heeft niets te bieden dat
te vergelijken is met de liefde van Jezus. Keer u tot Hem, met berouw. Verwerp uw hekserij, de
werken van de duivel. Verbrand uw magieboeken en vernietig uw altaren. Keer u om en heb berouw, of ga voor altijd verloren! Jezus is het antwoord:
“Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is,
die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” - Johannes 3:36.
7

Eng. “draw down”.
Het Engelse “charm” is een object waarvan men denk dat het magische krachten bezit, zoals een hangertje, afbeelding,
steen, busseltje kruiden, enz.
9
Alister Crowley wordt gezien als de grondlegger van het moderne satanisme. Zie verder:
http://www.exposingsatanism.org/crowley.htm
10
Eng. coven: een vergadering van heksen of heksenkring.
11
“… onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het
licht gebracht door het Evangelie” (2 Tim 1:10).
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“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” - Mattheüs 24:35.
http://logosresourcepages.org/letter.htm
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Enkele pentagram-hangertjes, zoals die in de handel verkocht worden

Hier enkele “charms”: godin Lilith, een schedel en een runentablet
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