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Waarzeggerij en occultisme
Deut. 18:9-14
“Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te
doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of
zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of
die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat,
die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want
al wie dat doet, is de HEERE een gruwel; en om deze gruwelen verdrijft hen de HEERE, uw
God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de HEERE, uw God. Want
deze volken, die gij zult erven, horen naar wichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de
HEERE, uw God, heeft u dat niet toegelaten” (vs.9-14).
Iemand zou zich af kunnen vragen of dit gedeelte wel toegepast kan worden op hen die het
Christendom belijden. Laten we ons echter deze vraag stellen: Zijn er belijders van het
Christendom die zich met waarzeggerij of spiritisme bezighouden? Zijn er ook die zich inlaten
met tafeldans, klopgeesten of magnetisme 35?
Zo ja, dan doelen deze verzen op de zodanigen. Wij geloven vast dat al zulke dingen uit de
duivel zijn. Dit kan hard klinken, maar daar kunnen we niets aan doen. Hoe kunnen zij die
Gods Woord bezitten, aan het oproepen van geesten of helderziendheid behoefte hebben?
Als zij met dat kostbare Woord niet tevreden zijn, en daarom de toevlucht nemen tot de
geesten van gestorven vrienden of anderen, kunnen zij niets anders verwachten dan dat God
hen als een oordeel zal overgeven aan verblinding en misleiding door boze geesten, die
opkomen en de overledenen vertegenwoordigen om allerlei leugens te verkondigen.
De hoofdzaak bij deze dingen is dat we diep doordrongen zijn van het feit dat de openbaring
die God heeft gegeven genoeg, ja volmaakt genoeg is. De rijke man was van mening dat, als
Lazarus naar de aarde terugkeerde en zijn vijf broeders waarschuwde, dit wel een grote
uitwerking zou hebben. Abraham antwoordde de rijke echten “Zij hebben Mozes en de
profeten; dat zij naar hen luisteren”. En op de veronderstelling dat “als iemand van de doden
tot hen gaat, zullen zij zich bekeren”, was opnieuw het antwoord: “Als zij naar Mozes en de
profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten
overtuigen” (Lk.16:29-31).
Hier is dus de kwestie voorgoed beslist. Wil iemand niet naar het Woord van God horen, en
geloven wat het zegt over de toestand van de mens en wat hij nodig heeft, dan zal hij niet
overtuigd worden, ook al kwamen er duizend gestorvenen terug om te vertellen wat zij
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gezien, gehoord en ondervonden hebben in de hemel boven of in de hel beneden. Het zou
wel veel beroering verwekken, maar geen bekering. Het hart dat niet voor de Schrift wil
buigen, wordt door niets overtuigd, en de gelovige heeft aan de Schrift genoeg. Wanneer zij
dan tot u zeggen zullen: Vraagt de waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en
binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk Zijn God vragen? zal men voor de
levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit
woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben (Js.8:19-20). Dat is de toevlucht voor
al Gods kinderen in elke tijd en op alle plaatsen, en daarheen verwijst Mozes de Israëlieten
in de heerlijke slotwoorden van ons hoofdstuk.
35

Moet het magnetisme - zo wordt misschien gevraagd - op één lijn gesteld worden met tafeldans of
klopgeesten? Kan men niet evengoed profiteren van het magnetisme als van het verdoven in de
geneeskunde? Wij willen over dit punt geen dogma vaststellen, maar wel verklaren wij dat wij er
volstrekt niets mee te maken willen hebben. Wat betreft het luisteren naar of het zich laten leiden
door de uitspraken van iemand die in bewusteloze toestand gebracht is, wij kunnen dit alleen maar
zien als volslagen onzinnig, zo het al niet zondig is.
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