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I. Oude Testament
1. Weet u dat God Israël beval dat zij die toverij of hekserij beoefenen niet in leven
mochten gehouden worden? Exodus 22:18:
“Een tovenares mag u niet in leven laten”.

2. Weet u dat wanneer men communicatie zoekt met geesten of met de doden, men
zich daardoor verontreinigt zodat men niet voor God kan verschijnen in gebed?
Leviticus 19:31:
“U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet
raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God”.

3. Weet u dat God diegenen van Zijn volk die zich voor hulp tot mediums richten
uitroeide? 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”.

4. Weet u dat Gods straf de dood door steniging was voor elke man of vrouw die de
geesten opzoekt? Leviticus 20:27:
“Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een dode, of een
waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf”.

5. Weet u dat hekserij, waarzeggerij, wichelarij, kristallen-bol-lezen, necromantie1,
handlijnkunde, enz. gerelateerd zijn aan spiritisme en door God streng veroordeeld
worden? Deuteronomium 18:10-11:
“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 of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt”.

6. Weet u dat God de Kanaänieten vernietigde wegens hun beoefening van magie en
gerelateerde praktijken? Deuteronomium 18:12:
“Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze
gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit”.

7. Weet u dat Samuël de omvang van Sauls ongehoorzaamheid het best kon uitdrukken door die te vergelijken met waarzeggerij en afgoderij? 1 Samuël 15:23:
“Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat
u geen koning meer zult zijn”.
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Necromantie: waarzegging door bezwering van doden. (Van Dale).
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8. Weet u dat koning Saul van Israël, toen hij God nog getrouw diende, al de spiritistische mediums uit het land verwijderde? 1 Samuël 28:3:
“Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij hadden hem begraven in Rama, dat is in zijn stad. En Saul had de dodenbezweerders en de waarzeggers uit
het land weggedaan”.

9. Weet u dat toen koning Saul later een medium consulteerde, dit enkel gebeurde
nadat zijn zonden de communicatie met God onmogelijk hadden gemaakt? 1 Samuël 28:6-7:
“En Saul raadpleegde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet; niet door dromen,
niet door de urim, en ook niet door de profeten. 7 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 dienaren zeiden tegen hem: Zie, er is in Endor een vrouw
die geesten van doden bezweert”.

10. Weet u dat het verlies van Sauls kroon, en zijn voortijdige dood, het directe oordeel van God waren voor zijn inlaten met spiritisme? 1 Kronieken 10:13:
“Zo stierf Saul vanwege zijn trouwbreuk, die hij tegenover de HEERE had gepleegd, vanwege het woord van de HEERE, dat hij niet in acht had genomen, en ook omdat hij een dodenbezweerder had geraadpleegd”.

11. Weet u dat in de lijst met zonden van de goddeloze koning Manasse ook de raadpleging van geestenmediums, waarzeggers en tovenaars voorkomen? 2 Kronieken
33:6:
“Hij 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 dodenbezweerders en waarzeggers aan.
Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken”.

12. Weet u dat een van de redenen waarom God Israël verwierp was dat zij magie
beoefenden en communiceerden met boze geesten? 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”.

13. Weet u dat het voor God beledigend is de doden te raadplegen, want Zijn volk
kan Hém vragen? 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?”

II. Nieuwe Testament
1. Weet u dat een waarzegger demonisch bezeten kan zijn, zoals het meisje in Filippi
waaruit Paulus een onreine geest wierp in de Naam van Jezus? 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 verkondigen. 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”.
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2. Weet u dat ware bekeerlingen, zoals die van Efeze, niets meer wilden te maken
hebben met magie en zijn gerelateerde praktijken en hun boeken verbrandden?
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”.

3. Weet u dat toverij gerekend wordt bij de werken van het vlees die in de Bijbel
staan opgesomd, en dat zij die dat beoefenen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Galaten 5:19-21:
“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid,
losbandigheid, 20 afgoderij, toverij2, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen,
egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke
dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven”.

4. Weet u dat de leringen van het spiritisme leringen zijn van demonen? En dat de
toename in het volgen van subversieve leringen, geïnspireerd door demonen, een
van de voorzegde tekenen is van de laatste dagen en van het op handen zijnde
oordeel? 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 demonen”.

5. Weet u dat demonen ondergeschikt zijn aan Gods grotere macht, en dat zij voor
Hem beven? Jakobus 2:19:
“U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij
sidderen”.

6. Weet u dat zij die zich met toverij inlaten nooit in de hemel zullen komen en bovendien voor altijd zullen verbannen worden van God? Openbaring 21:8 en 22:15:
“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”.
“Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de
afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet”.
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Het Griekse woord is hier pharmakeia van pharmakeuó: een tovermiddel toepassen. Zie ook pharmakon: geneeskrachtig kruid, gif, tovermiddel… (Prisma G/N).
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