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 Inleiding
Op het moment dat het woord 'tovenaar' valt beginnen mensen altijd een beetje 
lacherig te doen.
20 jaar geleden keken we nog vreemd op van mediums zoals Jomanda. We vonden 
het maar raar dat zo'n persoon een platform kreeg op de televisie. Tegenwoordig kijkt 
er niemand meer op van de vele programma's over waarzeggerij, spreken met doden 
enzovoort. Ach, we leven in de 21e eeuw dus dat moet kunnen. Dit fenomeen is 
natuurlijk niet nieuw. In de bijbel wordt ook gesproken over een tovenaars. Het is een 
pittig onderwerp dat zo nu en dan veel stof doet opwaaien.

 De mens en het occulte.
De EO heeft de moed gehad om er een artikel over te schrijven in de visie. Ik zal er 
even een stukje uit citeren:

De mens is op zoek naar een soort bevrediging van zijn nieuwsgierigheid. 
Dat de mens interesse heeft voor het bovennatuurlijke is niet nieuw.
God waarschuwde Zijn volk al veelvuldig in de eerste boeken.
De bijbel vat deze praktijken samen met tovenarij en afgoderij.
Het vereren van afgoden is 1 van de meest besproken zonden in de bijbel en God laat 
er geen gras over groeien wat Zijn oordeel betreft voor dit soort praktijken.

 Christenen en het occulte.
9    Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking 
versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken,
10  en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk  
meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd.
In vers 9 en 10 van het gedeelte dat we samen hebben gelezen zien we dat er veel 
mensen waren die  groot ontzag hadden voor Simon de tovenaar.
Vandaag de dag is dat niet anders. Mensen gaan massaal achter 'tovenaars' aan. Het 



enige verschil is dat ze niet meer zo genoemd worden. Nu geven we ze mooie namen 
als: Medium, paragnost, acupuncturist. 
Sommige paranormale geneeswijze worden zelfs vergoed door onze verzekeringen.

Ik zal nog een stukje citeren uit het artikel van de visie: 

Zelfs Christenen, 
die toch zouden moeten weten dat God een hard oordeel velt over degene die zich 
inlaten met deze praktijken, laten zich massaal in met dit fenomeen. 
De mens laat  zich blijkbaar niet meer zoveel vertellen door Gods woord. 

 Waar haalde Simon zijn kracht vandaan?
Simon liet zich er op voor staan dat hij goddelijke krachten bezat. Toen Filippus in de 
stad kwam, en daar het evangelie van Jezus Christus verkondigde, gingen zijn ogen 
open. Met vele anderen bekeerde hij zich tot dat wonderlijk nieuwe geloof. Simon 
was niet meer bij Filippus weg te slaan. We lezen in vers 13 dat hij versteld stond van 
de machtige wonderen die door Filippus heen gebeurde.
Dat neemt niet weg dat Simon zelf ook wonderen verrichtte voordat hij tot bekering 
kwam.

De vraag is: 
Van wie kreeg Simon deze kracht?
Bijna alle mediums beweren dat ze in contact staan met goddelijke wezens of met de 
geesten van overleden mensen. Van Simon werd zelfs gedacht dat hij die kracht van 
God zelf had.
Laten we eens kijken vanuit de bijbel of dit kan.

Dodenrijk?
In ieder geval komt dat contact niet uit het dodenrijk want dat is een afgesloten plaats 
waarvan Jezus de sleutels heeft (openbaringen 1:18). 
Jezus houd deze plaats gesloten tot het eindoordeel (openbaringen 20: 13).

Ronddwalende geesten?
Kan het misschien dan zo zijn dat er geesten van overleden mensen buiten 



rondzwerven?
Nee, want we kunnen bijvoorbeeld Job 7 het volgende lezen:
Job 7: 9 - 10 Zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af  
in het dodenrijk. Naar zijn huis keert hij niet terug en zijn woonplaats zal hem niet  
meer kennen. 
Een geest van een overledene keert dus niet terug naar zijn huis om daar nog wat 
rond te spoken.

En de goddelijke wezens of engelen van God dan?
Wanneer God zegt dat het verboden is om buiten Hem om doden of schimmen te 
raadplegen zullen zijn trouwe engelen dan tegen Hem ingaan?
Het gebeurde in de bijbel (en nu trouwens nog) wel eens dat een engel betrokken is 
bij redding of zelfs bij genezingen  maar dan wordt er altijd een verwijzing gemaakt 
naar de enige Almachtige, Jahweh en Zijn Zoon, Jezus dé Christus.

Welke categorie blijft er dan over?
Dit is behoorlijk tegen het zere been van veel mediums, waarzeggers, pendelaars, 
magnetiseurs want volgens de bijbel blijft er namelijk maar 1 categorie over en dat 
zijn de machten en krachten die nog steeds vrij rondwaren op aarde en in de hemelse 
gewesten. Deze machten en krachten worden in de bijbel betiteld als demonen,  
geesten, schimmen of afgoden.

 Het doel van demonen:
Toch lijkt het er op dat die geesten het beste met ons voor hebben.
En dat is dan ook het meest gehoorde excuus.
“mensen genezen toch?”
“baat het niet dan schaad het niet”

Satan doet zich voor als iemand die goed is:
2 Corinthiërs. 11: 14- 15  Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan 
vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn  
dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. 
Het is al vanaf het begin satans bedoeling geweest om zoveel mogelijk mensen bij de 
Almachtige vandaan te halen en met zich mee te sleuren naar zijn uiteindelijke 
bestemming, de hel. Satan gaat rond als een brullende leeuw en verslind alles wat er 
op zijn pad komt.
Maar als hij dat open en bloot zou doen boekt hij maar weinig succes. Hij doet het 
veel slimmer dan dat, hij gaat in op de meest oude en intieme gevoelens van de mens. 
Mensen willen contact met de geestelijke wereld. Maar er zijn maar weinig mensen 
die hun leven durven toe te vertrouwen aan een God die ze niet zien. De mens wil 
alles in eigen handen houden en dat gevoel zal satan hen altijd proberen te geven. 
Wat is er nu mooier dan je eigen genezing te kunnen regelen of je gemoedsrust te 
waarborgen door te horen dat het met je overleden man of vrouw goed gaat. Of om te 
weten wat je te wachten staat in de toekomst. Mensen willen dit weten en niet 
afwachten in vertrouwen op God. 



Satan weet vele mensen aan zich te binden zonder dat ze dat in de gaten hebben. Hij 
maakt handig gebruik van onze eigenwijsheid, hij sleurt mensen mee in zijn 
afgodendienst en zal uiteindelijk kunnen zeggen dat ze het zelf wilden.

 Is er gevaar voor een christen?
Veel christen beweren dat satan hen niets kan maken.
Ik ga even terug naar het artikel uit de visie:

als je je begeeft op zijn terrein, kun je verwachten dat je lastig gevallen wordt. Zo 
werd er in het leven van de kerkvader Tertullianus een vrouw binnen gebracht die 
naar het theater ging en geestelijk gebonden terugkwam. Tertullianus verteld: 'Toen 
we tijdens de bevrijding de onreine geest verweten een gelovige aangevallen te 
hebben, antwoordde de boze geest vastberaden: 'Waarachtig, ik had alle recht dit te 
doen, want ik vond haar in mijn gebied!'

Dit is niet een opzichzelfstaande gebeurtenis. 
Dit zijn veel gehoorde argumenten die gebruikt worden door demonen die ruimte 
kregen in christelijke levens. 
Vraag mensen die zich bezig houden met bevrijdingen en ze zullen dit bevestigen.

Het is zelfs algemeen bekend dat sommige christenen paranormale gaven hebben.
Ik bedoel dan niet de gaven van Gods Geest. 
Ik spreek dan over gaven als magnetiseren, aura's lezen, contact met overledenen  
enz.
Vaak zijn dit mensen die zich bekeerd hebben maar nooit afgerekend hebben met het 
occulte, of Christenen die zich er later mee ingelaten hebben. 
Ze zijn zich er meestal niet eens bewust van dat het zo verkeerd is. 
Mensen die deze gaven uitoefenen hebben vaak grote moeite met de bewering dat 
Jezus overwinnaar en Heer is. Vaak merken ze ook dat het ze bijzonder zwaar valt 
om te bidden of ze zien geen enkele vrucht in hun leven.

Een Christen kan dus satan de ruimte geven. 
Net als die vrouw die bij Tertullianus gebracht werd kunnen wij satan het recht geven 
om ons lastig te gaan vallen. Die vrouw was naar het theater geweest. Wat is ons 
theater?

Christen halen een enkele keer 1 Thessalonicenzen 5 aan waar staat 
'Onderzoek alles, behoud het goede'.
Dirk Kruis wees ons een paar weken geleden erop dat hier niet staat dat we alles maar 
moeten uitproberen, 'onderzoeken' is geen 'proberen'. 
De zin uit de bijbel is nog niet af want in de zelfde regel staat nog het volgende: 
'en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.', en dan staat er pas een 



punt. Bovendien staat deze tekst in context met een verhandeling over valse profeten. 
Paulus verteld dat je een valse profeet of geest kan herkennen aan het feit dat zij nooit 
Jezus zullen erkennen als hun Heer en verlosser. Een oprecht christen of een engel 
van God zal gelijk erkennen dat Jezus hun Heer is.

 Was Simon na zijn bekering los van het occulte?
Simon de tovenaar kwam er achter dat zijn magische krachten in het niets vielen 
vergeleken bij die van de Heilige Geest die op dat moment door Filippus werkte.
Hij bekeerde zich en liet zich dopen.

Betekende dit dat hij los was van zijn verleden?
Dat had gekund maar bij hem was dat niet het geval.

Simon dacht dat die kracht te koop was. Je kunt het hem niet echt kwalijk nemen. 
Onder mediums is het algemeen bekend dat de krachten doorgeven kunnen worden. 
Sommige doen er cursussen voor andere krijgen het cadeau omdat er iemand in hun 
familie zo vriendelijk was om de persoon in kwestie te bespreken. 
Dat laatste houd in dat iemand een persoon eens en voor altijd wil beschermen tegen 
boze machten en dat doen ze door magische formules uit te spreken over die persoon.

Simon dacht dat de kracht die in Petrus en Johannes was dus simpelweg doorgegeven 
kon worden.
Petrus wees hem er even fijntjes op dat hij nog steeds onder invloed stond van het 
kwade:
20  Maar Petrus zei tegen hem: 'U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld,  
omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft.
21  U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God 
is niet oprecht.
22  Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte  
gedachten wil vergeven,
23  want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.'

Wat was het antwoord van Simon?
24  Toen zei Simon: 'Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt  
gezegd.'

Simon kon zelf niet loskomen van deze invloed en vroeg om hulp aan de apostelen. 
Wat Simon deed was erg slim gezien de situatie.
Jacobus 5: 16  Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want  
het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

 Groter is Hij die in mij is dan die in de wereld is!
1 Johannes 4: 4   U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten  
overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.










