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Laat u niet in met Spirituele Informatie 
Oorspr. titel: The Dangers of Divination, door Bob DeWaay 
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“Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen over-
eenkomstig de gruweldaden van die volken. 10 Onder u mag niemand gevonden worden die zijn 
zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij1 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” (Deuteronomium 18:9-11). 

Een van de beweringen die ik dikwijls hoor van hen die technieken toepassen om spirituele infor-
matie te verkrijgen is deze: “Methoden zijn neutraal”. Een andere uitspraak die dikwijls gehoord 
wordt van de leveranciers van nieuwe technieken voor het “horen van God”2 is: “God kan niet be-
perkt worden, Hij kan wat dan ook gebruiken”. Mijn bedoeling is om vanuit de Schrift aan te tonen 
dat de eerste bewering vals is en de tweede misleidend. 
De Bijbel verbiedt bepaalde methoden om in contact te treden met de geestenwereld. De geciteerde 
passage hierboven noemt er enkele. Dit is geen grondige lijst omdat de methoden voor contactname 
met de geestenwereld onbeperkt zijn. De term waarzeggerij of divinatie is een algemene term die 
allerlei soorten methoden herbergt. De specialist Oude Testament Eugene H. Meffill geeft hierop 
commentaar: “De frase ‘die met waarzeggerij omgaat’ verwijst in het algemeen naar het hele com-
plex van middelen om inzicht te verwerven van de goden, onafgezien welke techniek’”.[1]  
De bestaansreden van waarzeggerij of divinatie is het feit dat de geestenwereld verborgen is voor 
onze ogen, en informatie ervan niet verkregen kan worden door normale leermiddelen. De verschil-
lende culturen waar de Israëlieten mee te maken kregen bezaten allen divinatiemiddelen. Zij ge-
loofden dat hun lot en welzijn in de hand lag van de goden wier intenties mysterieus waren. Een 
goede waarzegger, zoals Bileam (of Balaäm; zie Numeri 23), was ingewijd in het interpreteren van 
tekenen en voortekenen. Zijn verlangen was niet enkel de toekomst te kennen, maar ook het tegen-
woordige te beïnvloeden. En dus werd Bileam ingehuurd om Israël te vervloeken. Waarzeggers 
dienden om vloeken te breken en noodlottigheden te voorkomen 

Waarom God waarzeggerij verbiedt 
God sprak met gezag tot zijn uitverkoren volk door toedoen van Mozes. Wat Mozes opschreef was 
Gods geopenbaarde wil. Dit was de enige toegang die zij hadden naar ware informatie over dingen 
die voor normale leermethoden verborgen zijn (algemene openbaring). Mozes schreef: 

“De verborgen3 dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde dingen zijn 
voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden van deze wet” 
(Deuteronomium 29:29). 

Het woord “verborgen” betekent ook “geheim” of “occult”4. Waarzeggerij is elke praktijk die niet 
specifiek in de Schrift wordt voorgeschreven waardoor men geheime kennis (d.w.z. geestelijke 

 
1 KJV: divination  Strong’s 7081: quecem; from ‘qacam’ (7080); a lot: also divination (including its fee), oracle:--
(reward of) divination, divine sentence, witchcraft.  
Divination: 1. profetie  voorspelling 2. waarzegging  waarzeggerij, wichelarij. (Van Dale E/N). 
2 Zie het e-boek http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf  
3 Of: “geheime”. Strong’s 5641. KJV: “secret”. Kantt. 33 SV: “De verborgene dingen: Mozes, van veel grote, ook  
toekomende dingen gesproken hebbende en nog zullende spreken, bedwingt in Deut. 29:29 de curieusheid en nieuws-
gierigheid van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is, en beveelt het volk te blijven binnen de palen 
van zijn geopenbaard woord, om dat te onderzoeken, te geloven en daarnaar te leven”. 
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kennis die God niet heeft geopenbaard) tracht te verwerven. God heeft opzettelijk Zijn volk de toe-
gang beperkt tot zulke spirituele kennis, voor hun eigen welzijn. Dat wat buiten “de geopenbaarde 
dingen” ligt, is niet voor ons. Waarom? Omdat daar geestelijke wezens actief zijn die al vele dui-
zenden jaren de kunst van bedrog en misleiding hebben beoefend. Zij zijn bekwaam in wat zij doen. 
Als wij in hun wereld gaan rondneuzen zullen we beslist misleid worden. 

In datzelfde Schriftgedeelte dat waarzeggerij verbiedt, vinden we de belofte: 
“Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waar-
zeggers. Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan. 15 Een Profeet5, uit uw midden, 
uit uw broeders, zoals ik 6, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luis-
teren” (Deuteronomium 18:14-15). 

De “Profeet” die God zou verwekken was niemand anders dan Jezus Christus (zie Lukas 9:35; Jo-
hannes 5:45-47; Hebreeën 1:1, 2). De (ware) profeten die na Mozes kwamen waren geen wetgevers. 
Zij vermaanden Israël getrouw te zijn aan de Wet en zij voorzegden toekomstige dingen. Zij voeg-
den niets toe aan de Wet die door bemiddeling van Mozes aan het volk was gegeven. Als verdere 
bescherming tegen bedrog verklaarde Mozes, in hetzelfde hoofdstuk 18, dat de profeten 100% accu-
raat moesten zijn want anders waren zij vals (18:22). Ook, als zij ware voorzeggingen deden maar 
de mensen wegtrokken van de ware God, waren zij eveneens vals (Deuteronomium 13:1-3). De 
volgende gezaghebbende wetgever was Jezus Christus.7 
Door het beperken van zowel de methoden als de personen die beschikbaar waren voor het volk, 
beschermde God hen tegen boze geesten. Elke heidense cultuur heeft zijn methoden van waarzegge-
rij gehad. Balak zou Bileam niet rijkelijk betaald hebben als hij niet bekwaam was in wat hij deed. 
De boze geesten die Satan gebruikt om mensen te bedriegen zorgen ervoor dat deze praktijken wer-
ken. De reden waarom waarzeggerij zo overheerst is dat het werkt.8 

Waarzeggerij in de kerk vandaag 
De leringen van de Heer Jezus Christus zijn vervat in het Nieuwe Testament en vormen de verdere 
goddelijke openbaring die Mozes beloofde voor wanneer de nieuwe “Profeet” zou komen. Deze 
geschriften zijn gezaghebbend, en gecombineerd met het Oude Testament constitueren zij de “ge-
openbaarde dingen” die “voor ons en onze kinderen” zijn (Deuteronomium 29:29). Dit is de grens 
van gezaghebbende, goddelijke openbaring. De andere functie van oudtestamentische profeten was 
het foutloos voorzeggen van toekomstige dingen aangaande Israël en de Messias. Nu, vermits De-
gene waar de oudtestamentische profeten naar verwezen hebben gekomen is en gesproken heeft met 
volle en finale openbaringen [door de Heilige Geest, via apostelen en profeten - Efeziërs 3:5] be-
staat die rol niet langer. Alle profetieën over de toekomst, die ons toekomen, werden opgeschreven 
in [en beperkt tot] de Bijbel.9 

 
4 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 ... (Encarta 2002). 
5 Kantt. 18 SV: Een Profeet: Versta, den Heere Jezus Christus; Hand. 3:22, en Hand. 7:37.  
6 Kantt. 19 SV: als mij: Niettegenstaande de eeuwige Godheid, onbevlekte mensheid en het zaligmakende ambt onzes 
Heeren Jezus Christus, mag Hij evenwel met Mozes worden vergeleken in de volgende zaken: I. Gelijk Mozes een 
waarachtig mens was, uit het zaad van Abraham, alzo ook Christus. II. Gelijk Mozes Gods volk gevoerd heeft uit de 
lichamelijke slavernij van Egypte, alzo heeft Christus zijn volk verlost uit de geestelijke slavernij. III. Gelijk Mozes 
stond tussen God en het volk in het verbond der wet, Gal. 3:19, alzo is Christus de enige Middelaar tussen God en zijn 
volk in het verbond der genade. IV. Gelijk Mozes getrouw was in het ganse huis Gods, Hebr. 3:2, alzo Christus boven-
al, in zijn gemeente te bezorgen, enz. V. Mozes was een groot profeet en leraar des volks; Christus is het hoofd aller 
profeten, door wiens geest Mozes en de andere gesproken hebben, 1 Petr. 1:11. Doch dat hier de andere profeten niet 
verstaan worden, blijkt Deut. 34:10, waar gezegd wordt dat geen profeet in Israël is opgestaan gelijk Mozes. 
7 Na Mozes stond er geen profeet meer op als Mozes (Deut. 34:10). Zijn ‘opvolger’ werd Jezus Christus. 
8 De demonen geven een waarzegger (medium) dikwijls een voorspelling in die zij zélf ten uitvoer brengen! Daar ligt 
hun bedrog en tevens hun te vrezen macht. 
9 De profeten (1Kor 12:28; Ef 4:11) in de tijd dat het Nieuwe Testament vorm kreeg, werden geïnspireerd door de Hei-
lige Geest: de “Geest der Waarheid” die door Jezus na Zijn heengaan werd gezonden (Joh 14:17; 16:7, 13-15). Efeziërs 
3:5 zegt het zo: “… het geheimenis van Christus dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, 



 3

Het gebruik van profetische technieken om geheime informatie te verwerven is waarzeggerij, divi-
natie. Vandaag komt de toestand overeen met die in Jeremia’s tijd: 

“De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezon-
den, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een 
leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart” (Jeremia 14:14). 

Een voorbeeld: de “profeet” Rick Joyner”10 ging in trance, bezocht de hemel, en sprak 
met de apostel Paulus. En dit is wat de heengegane “Paulus” Joyner vertelde: “Indien 
hetgeen ik geschreven heb wordt gebruikt als fundament, dan zal het niet in staat zijn 
het gewicht te dragen van hetgeen erop gebouwd wordt … U moet mijn leringen be-
grijpen door de leringen van de Heer, niet trachten Hem te begrijpen vanuit mijn per-
spectief”. (Joyner, The Final Quest, 133). 

 
Rick Joyner 

Necromantie (communicatie of raadplegen van de doden) is een techniek om geheime informatie te 
verkrijgen die verboden is. Wanneer verboden technieken worden gebruikt, wordt er bedrog ver-
worven. De informatie van Joyners “Paulus” is in strijd met het Nieuwe Testament waar Paulus 
beweert dat zijn geschriften fundamenteel en gezaghebbend zijn. Ik ontken niet dat allerlei soorten 
praktijken, tot “contemplatief gebed”11 toe, “werken”. Ik ontken echter dat ze uit God zijn. God 
heeft de valide middelen gekozen waardoor wij van Hem kunnen weten. Deze middelen werden 
onthuld in de Bijbel12. Verdergaan dan de door God voorgeschreven middelen is rebellie en dat is 
het wezen van waarzeggerij. Samuël zei tot Saul: 

“Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beelden-
dienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen 
koning meer zult zijn” (1 Samuël 15:23). 

Iemand die aan waarzeggerij doet plaatst zich in het rijk van de verleidende geesten (demonen, zie 
http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel ). Paulus voorspelde:  

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van 
het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen”  
(1 Timotheüs 4:1). 

Conclusie  
Aan het begin van dit artikel zei ik dat methoden niet neutraal zijn. Dit wordt grotendeels bewezen 
doordat de Bijbel een verbod stelt op waarzeggerij, een prakrijk die ontelbare methoden kent. De 
andere bewering, namelijk: “God kan alles gebruiken”, is misleidend. Dat God iets zou kunnen ge-
bruiken als Hij daarvoor zou kiezen betekent niet dat Hij dat ook zal doen. Het betekent ook niet dat 
àls Hij iets gebruikt dit dan ook een goede zaak is. Bijvoorbeeld: God gebruikte Bileam om over de 
Messias te profeteren, maar Bileam wordt in de Schrift veroordeeld als een slecht mens die Israël op 
een dwaalspoor bracht (Messiaanse profetie: Numeri 24:17; Bileam werd veroordeeld: 2 Petrus 
2:15; Judas 1:11; Openbaring 2:14). Bileam was een beoefenaar van waarzeggerij, ingehuurd om 
Israël te vervloeken, maar in plaats daarvan koos God er soeverein voor hem te gebruiken om Israël 
te zegenen. God kan inderdaad dingen gebruiken die Hij veroordeelt, maar degenen die Hij op deze 
wijze gebruikt gaan niet vrijuit. 
Vandaag zijn vormen van waarzeggerij alom heersend in de kerk. Dat is net zo giftig voor het ge-
loof vandaag als dat het was voor Israël in het Oude Testament. Het is rebellie omdat het weigert 
binnen de grenzen te blijven die God heeft gesteld voor ons eigen goed. Zij die erdoor bedrogen 

 
zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest”. Het valt op dat het Nieuwe Testa-
ment geschreven werd door ofwel apostelen (van de 12) ofwel apostelen in brede zin: zij die getuigen waren van Jezus’ 
opstanding (vgl. 1 Kor. 9:1). De laatste openbaring van Jezus Christus kwam via Zijn apostel Johannes en werd het 
laatste boek van de Bijbel: de Apocalyps. 
10 http://www.deceptioninthechurch.com/joyner.html  
11 Zie het e-book http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf 
12 In het Nieuwe Testament is dat bijbelstudie en (bijbels verantwoord) gebed. 
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werden hebben zichzelf in deze afschuwelijke toestand gebracht, omdat zij geen liefde voor de 
waarheid hebben opgebracht. Vergelijk 2 Thessalonicenzen 2:11-12: 

“En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij 
allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad 
in de ongerechtigheid”. 

De waarheid is het Evangelie van Jezus Christus. Wij moeten de kerk zuiveren van waarzeggerij en 
het vervangen door evangelieprediking en bijbellering. 
 
Eindnoot: 
[1]. Eugene H. Merrill, Deuteronomy in The New American Commentary; (Broadman &Holman: 

Nashville, 1994) 271.  
 
 
 

1 Timotheüs 4:1 
“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het ge-

loof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen”. 

 

Lees ook: 
o Spiritisme, toverij, waarzeggerij, hekserij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritisme.pdf  

o De Bijbel en het occulte: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf  
o Rubriek “duivel en demonen”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Duivel  
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