Spiritualisme:
astrologie, wicca, waarzeggerij, mediums, pendelen, …

Wanneer we naar onszelf kijken
Wat valt ons op?
De mens bestaat uit een lichaam en uit een geest
De geest is datgene dat we niet kunnen zien, maar waar we het bestaan niet van kunnen ontkennen
Vergelijk het met de wind
Zichtbare wereld vs onzichtbare wereld (2 Kor 4:18; Kol 1:16; Hebr 11:3)
De onzichtbare wereld
God, de Schepper van hemel en aarde, is Geest (Joh 4:24)
- God heeft doorheen de tijd dmv profeten gesproken (Hebr 1:1)
- Jezus, het vleesgeworden Woord (Joh 1:14)
De duivel en zijn engelen zijn de tegenpartij (Matt 25:41)
- Gods tegenstander gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1 Petr 5:8)
- verleidt de gehele wereld tot zonde (Opb 12:9)
“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden
in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” Ef 6:11-13.
Satan’s middelen:
Astrologie: Astrologie of sterrenwichelarij is een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het lot van
mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen. Het streven om m.b.v. de stand vd sterren de
toekomst te voorspellen. (bron)
Mensen zijn altijd al gefascineerd geweest door de toekomst, in het bijzonder in moeilijke tijden.
Mensen zoeken oplossingen voor hun problemen:
Ivm financiën
Ivm huwelijks en familiale problemen
Ivm liefde
Om jezelf beter te leren kennen
Hedendaagse toepassing zijn de horoscopen.
“Uw karaktertrekken, de invloed van planeten op uw persoonlijkheid. Uw persoonlijke profiel is gebaseerd op de stand
van de planeten op het ogenblik van uw geboorte” (bron)
Antwoord op astrologie:
Is onbetrouwbaar (Daniël 4:7)
Zij konden de droom van koning Nebudkadnessar niet uitleggen (2:10-11; 5:7-8).
Chaldeeën waren bekend owv astronomie
De Babyloniërs die op de sterren vertrouwden, konden God niet tegenhouden toen Hij zei het volk daarom te
vernietigen (Jes 47:11-14)
Israel mocht zich niet inlaten met het raadplegen van de tekenen aan de hemel (Jer 10:2)
Vele mensen zoeken raad gebaseerd op de stand van de sterren ipv raad gebaseerd op Gods Woord.
Wicca: Wicca is een religie gebaseerd op de natuur en op de mysterie die uitgaat van het goddelijke in alles. Wicca is
een (min of meer) georganiseerde vorm van hekserij. (bron)
Hekserij is een veelomvattend begrip dat wellicht het best gedefinieerd kan worden als een poging de wereld
op magische wijze te veranderen. (bron)
Wicca-beoefenaars geloven niet in de duivel, noch in de boze, ze aanbidden meerdere goden en godinnen.
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De 5 elementen van wicca zijn: Geest (moedergodin), lucht, water, aarde en vuur
Middelen van wicca: pendelen, wichelroede, tarot, natuurgeesten, bezwering, …
Middelen van Wicca:
Pendelen: mbv een vaak druppelvormig metalen, houten of glazen voorwerp gaat men antwoorden vinden op
levensvragen of om bepaalde energiën te vinden.
Wichelroede: een L of Y-vormige tak waaraan magische krachten worden toegeschreven, bv. het vermogen
ondergronds water te ontdekken ed.
Tarot: een set van 78 kaarten met daarop symbolische afbeeldingen, gebruikt om waarzeggerij mee te doen.
Bezwering: het aanroepen van machten om een bevel uit te voeren, dit kan via allerhande rituelen (spreuken, vloeken,
drugs, trance-achtige toestanden, …).
Andere vormen van hekserij en toverij:
Sjamanisme: via allerhande rituelen de mogelijkheid om te diagnosticeren, te genezen en soms menselijk lijden te
veroorzaken vanwege een speciale verhouding met, of controle over, geesten.
Numerologie: de symbolische betekenis van een getal kan tot bijzondere interpretaties aanleiding geven van iets (vgl
het jaar 2000, de wereld zou vergaan, het getal 13 brengt ongeluk, …)
Ouijabord: het raadplegen van geesten van overledenen om hen vragen te stellen via een bord.
Kristallen bol: een communicatie middel om in contact te komen met de onzichtbare wereld om de goden te raadplegen.
Meditatie: Een trancemedium is een persoon die zichzelf in een trance kan brengen waarbij de geesten van overledenen,
via het lichaam van het trancemedium, boodschappen zouden kunnen.
Waar we deze dingen tegenkomen
Boekenwinkels (kristallengidsen, boeken over engelen, hindoeisme, Yin-Yang, meditatie gidsen, reiki, karma, …)
Magazines en roddelbladen (horoscopen, …)
Kinderspelletjes (ouijaborden, dungeons and dragons, …)
Speciale winkels (www.spirituelewinkel.nl)
Televisie en filmen (highlander, exorcist, je kunt je leven helen, …)
Muziek (de genezende waterval, sjamanische muziek, …)
Op school (magische kinderboeken, „heksje wijsneus en de magische stenen‟, „heksje wijsneus en de wijze bomen‟,
halloween, …)
Diversen (allerlei chakra artikelen (energiewervelingen), charmzakjes voor liefde, geluk, …, huisbeschermers, …)
Gods antwoord op deze praktijken
“En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen; tegen
zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien” Lev 20:6.
“Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen
zij zeker ter dood gebracht worden” Lev 20:27.
Deut 18:9-14, 18-22 Jezus is de profeet die God ons heeft gegeven. Hij heeft ons de toekomst voorspeld en gezegd wat
we mogen verwachten.
Wat we moeten weten:
Satan werkt met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen zodat mensen de waarheid van het evangelie niet
gehoorzamen, dit omdat mensen de verlokkende ongerechtigheid liever hebben (2 Tess 2:9-12)
Satan doet zichzelf voor als een engel van het licht, zo ook zijn dienaren (2 Kor 11:13-15)
Er is hoop voor hen die deze dingen bedrijven en die zich willen bekeren (Hand 19:13-20)
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