


67. Het GEVAAR 
van 

OCCULTISME!



Occultisme betekent 'wat verborgen/geheim is.' Dit zijn 
bovennatuurlijke onzichtbare krachten die niet van God maar 

van de satan afkomen.

1. Afgoderij

2. Toverij

3. Waarzeggerij

4. Geesten van doden raadplegen

Wat is occultisme?



1. Afgoderij:  kan je omschrijven als het aanbidden van andere goden 
(boze geesten) om bijvoorbeeld genezingskracht te ontvangen of 
materiële zegeningen. (afgodsbeelden zoals boedha) in de Bijbel waren 
dit o.a. Baal, Astarte, Dagon en Moloch.

2. Toverij (hebreeuws kesheph = duivelskunst) is met behulp van 
demonische krachten invloed uitoefenen op personen en dingen 
doormiddel van manipulatie, dominantie en intimidatie. en gaat samen 
met ongehoorzaamheid (zie Simson/Delila en Izebel/Ahab).

3. Waarzeggerij De toekomst voorspellen via boze geesten om kennis te 
vergaren. bijv. de slavin in Handelingen 16 die een Python geest had. (de 
slang staat voor kennis)

4. Geesten van doden raadplegen Kennis vergaren via overleden 
mensen (wat in werkelijkheid demonen zijn) om zo troost, advies of 
geruststelling te krijgen. 



Waarom wordt occultisme steeds populairder?

- Diepe teleurstelling in het christendom, de gaven 
van de Geest zijn verwaarloost

- De gaven van de Geest worden aangezien voor 
demonisch 

- Er is een dwaalleer dat de werking van de Geest 
minder is geworden nadat de apostelen het 
fundament hadden gelegd



Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, 
geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse 

profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 
doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de 

uitverkorenen zouden misleiden.
Mattheüs 24:23 - 24 HSV

Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, 
die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, 

want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 
Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen 

als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn 
overeenkomstig hun werken. 

2 Korinthe 11:13-15 HSV

De duivel komt ook met tekenen en wonderen om mensen te misleiden!



En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. 
De Heere zal hem verteren door de Geest van 

Zijn mond en hem tenietdoen door de 
verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst 

overeenkomstig de werking van de satan is, 
met allerlei kracht, tekenen en wonderen van 

de leugen, en met allerlei misleiding van de 
ongerechtigheid in hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden.

2 Thessalonicenzen 2:8 - 10 HSV



De Bijbel waarschuwt om niet mee te doen met occulte zaken:

Wanneer u in het land komt dat de HEERE , uw God, u geeft, mag u 
niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. 

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,  die bezweringen doet, die 

een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden 
raadpleegt. 

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. Oprecht moet u zijn tegenover 
de HEERE , uw God.  Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven 
zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de HEERE , 

uw God, heeft dat ú niet toegestaan.
Deuteronomium 18:9 - 14 HSV



Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, 
namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, afgoderij, toverij (Strong 5331 
Pharma’keia), vijandschappen, ruzie, afgunst, 

woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, 
afwijkingen in de leer, 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.
Galaten 5:19-21 HSV



Een lijst van occulte zaken:

Acupunctuur, Amuletten, Astrologie, 
Automatisch schrift, Glaasje draaien, 

Halloween, Homeopathie, Horoscoop, 
Hypnose, Iriscopie, Kabbala, Kundalini, 

Levenslijnen (handlezen), Medium, New Age, 
Ouijabord, Paragnosie, Reiki, Satanisme, 

Tarotkaarten, Voodoo, Vrijmetselarij, Wicca, 
Winti, Yin/Yang, Yoga



Wat is het doel van de satan met deze occulte praktijken?

Goddelijke banden: De band met God, 
familiebanden, vriendschapsbanden, huwelijksband en 
broeder/zusterband

Demonische banden: Occulte banden, 
doodsbanden, toverbanden, onreine banden en 
religieuze banden 

De 6 open deuren waarbij de satan je leven kan binnenkomen om je te binden:

1. Als je je hart niet bewaakt 4. Als je je mond niet bewaakt
2. Als je je handen niet bewaakt  5. Als je je ogen niet bewaakt
3. Als je je oren niet bewaakt 6. Als je je wil niet bewaakt



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.

Leviticus 20:27 HSV

1. Occulte banden

2.  Doodsbanden

Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van 
verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf 

omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij.
Psalm 18:5 - 6 HSV



En u, mensenkind, richt uw blik op de dochters van uw volk 
die naar eigen inzicht profeteren, en profeteer tegen hen. 

Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen die om alle 
polsen toverbanden naaien en voor het hoofd van groot en 
klein sluiers maken om zielen te vangen! Wilt u de zielen 

van Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven 
behouden? 

En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen 
vol gerst en voor brokken brood, door zielen te doden die niet 
hoeven te sterven en door zielen in het leven te behouden die 

niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn 
volk, dat naar leugens luistert? 

3. Toverbanden



Daarom, zo zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zál uw toverbanden, 
waarmee u daar zielen vangt alsof het vogels zijn ! Ik zal ze van 

uw armen afscheuren en Ik zal de zielen vrijlaten, de zielen die u 
vangt alsof het vogels zijn . Ik zal uw sluiers verscheuren en 

Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer als een prooi 
in uw hand zullen zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, 
terwijl Ik hem Zelf geen smart heb aangedaan, en omdat u de 
goddeloze aangemoedigd hebt, zodat hij zich niet bekeert van 

zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven behoud, daarom zult u 
geen valse visioenen meer zien en niet langer waarzeggerij 

plegen. Ik zal Mijn volk uit uw hand redden. Dan zult u weten dat 
Ik de HEERE ben.

Ezechiël 13:17-23 HSV



4. Onreine banden

Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te 
bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk 
uit bij de offers aan hun goden, en het volk at en boog zich 

voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baäl-Peor 
koppelde, ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël. 

De HEERE zei tegen Mozes: Neem alle hoofden van het volk 
en laat hen voor de HEERE in de volle zon ophangen, zodat 

de brandende toorn van de HEERE van Israël afgekeerd 
wordt. Toen zei Mozes tegen de rechters van Israël: Ieder 

moet zijn mannen doden die zich aan Baäl-Peor gekoppeld 
hebben. 

Numeri 25:1-5 HSV



Waarom zou je, mijn zoon, ronddolen bij een 
vreemde vrouw, de boezem van die onbekende 

omarmen?  Want de wegen van een man zijn vóór 
de ogen van de HEERE , Hij weegt al zijn sporen. 

Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze 
gevangen: met de banden van zijn zonde wordt 
hij vastgehouden. Híj zal sterven omdat er geen 

vermaning was, door zijn grote dwaasheid zal hij 
verdwalen.

Spreuken 5:20 - 23 HSV



5. Religieuze banden 

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons 
vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een 

juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u 
dat, als u zich laat besnijden, Christus u van 

geen nut zal zijn. 
Galaten 5:1-2 HSV

Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk 
op de hals van de discipelen te leggen dat onze 

vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?
Handelingen 15:10 HSV



Kom naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en u zult rust vinden voor 

uw ziel; want Mijn juk is zacht en 
Mijn last is licht.

Mattheüs 11:28 - 30 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Bevrijd van banden van Wilkin van de Kamp

– Lucifer ontmaskerd van Derek Prince

– Zegen of vloek van Derek Prince


