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9. De tovenares van Endor 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (9/24) 

 
 

Koning Saul was ten einde raad en beefde van angst. Het gehele 
Filistijnse leger had zich verzameld om de kleinere en zwakkere 
troepen van Israël aan te vallen. Saul jammerde: “Als Samuël hier 
geweest was, dan zou hij me vertellen wat ik moest doen”. De grote 
profeet van Israël was een paar jaar eerder gestorven. De oude 
koning probeerde wanhopig om bij de andere profeten en priesters 
advies en steun te vinden, maar de Heere weigerde met hem te 
praten. Toen Saul nog een jongeman was, stond hij dicht bij God. 
Maar na het bestijgen van de troon werd hij wreed en kwam hij tegen 
Gods Woord in opstand. Hij heeft zelfs een keer een heel dorp van 
priesters uitgemoord. Koning Saul was hardnekkig en weigerde naar 
de Heere te luisteren en nu, in zijn noodsituatie, wilde God hem niet 
antwoorden. Toen zei Saul tegen zijn dienaren: ‘Zoek een vrouw voor 
mij die geesten van doden kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan 
gaan en door haar raad kan vragen’ (1 Samuël 28:7). God had Zijn 

volk duidelijk bevolen dat ze nooit een waarzegger of een medium moesten raadplegen (Leviticus 
19:31; 20:27), maar Saul had nu nog maar weinig oog voor Gods nadrukkelijke instructies. Toen er in 
Endor een vrouw gevonden werd die beweerde dat ze met de doden kon praten, vermomde de koning zich 
en ging naar haar toe. Hij zei tegen haar: ‘Roep Samuël voor mij op’. De tovenares ging door al haar 
spreuken en bezweringen heen totdat een verschijning, die beweerde Samuël te zijn, de koning een 
volstrekt uitzichtloze boodschap gaf. De verschijning voorspelde dat Saul en zijn drie zonen de volgende 
dag in een veldslag zouden sterven. De volgende dag werden de zonen van Saul door de Filistijnen 
gedood en daarna pleegde de gewonde en ontmoedigde koning zelfmoord door op zijn zwaard te vallen  
(1 Samuël 31:2-4). Wie sprak er door de tovenares tot Saul – een herrezen profeet van God of een duivel 
in vermomming? 

 

 

1. Was de verschijning die Saul zag  
daadwerkelijk Samuël de profeet? 

1 Koningen 22:22 Hij zei: Ik zal eropuit gaan en een __________ zijn  
in de mond van al zijn profeten.  
 
Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen,  
die tekenen doen. 

Antwoord: ____________________ 
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2. Komen de doden terug om met de levenden te praten  
of om ze te achtervolgen? 

Job 14:21 Zijn kinderen krijgen aanzien en hij _________ het niet;  
of zij worden veracht, en hij let niet op hen. 

Prediker 9:5,6,10 Want de levenden weten dat zij sterven zullen,  
maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, 
maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan.  
Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. …  
want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat. 

 
Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! De Bijbel is duidelijk. Een dode doet niets en weet niets van wat er op deze aarde gebeurt.  
 
Psalm 115:17 De doden zullen de HEERE niet prijzen.  
Psalm 6:6 Want in de dood is er geen gedachtenis aan U.  
Job 7:10 Hij keert niet meer terug naar zijn huis.  
Jesaja 38:18 Het graf zal U niet loven, de dood U niet prijzen.  
Psalm 146:4 Zijn geest gaat uit hem weg. 

 

3. Wie heeft volgens het boek Openbaring  
de sleutels van het dodenrijk? 

Openbaring 1:17,18 Ik ben de Eerste en de Laatste, en de __________, 
en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. 
Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Alleen Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk. We moeten in Zijn Woord zoeken naar de 
antwoorden op vragen over de dood. 

 

4. Hoe heeft God in het begin de mens geschapen? 

Genesis 2:7 En de HEERE God had de mens geformeerd uit het _______ 
der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens;  
alzo werd de mens tot een levende ziel (SV). 

 
Antwoord: ____________________ 

Merk op: Er gebeurden bij de schepping twee dingen: (1) God vormde de mens uit het stof van de aarde 
en (2) Hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens een levende ziel. 
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5. Wat gebeurt er als iemand sterft? 

Prediker 12:7 Het stof terugkeert naar de aarde zoals het was,  
en de ________ terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft. 

 
Antwoord: ____________________ 

Merk op: Bij de dood gebeurt precies het tegenovergestelde van wat er bij de schepping gebeurde. Het 
lichaam keert terug naar de aarde en de geest keert terug tot God, die het gegeven heeft. De Bijbel leert 
duidelijk dat de ‘geest’ die tot God terugkeert simpelweg de levensadem is die God in het begin in de 
neusgaten blies (Jakobus 2:26; Job 27:3; Job 33:4). Psalm 104:29,30 zegt: ‘Neemt U hun adem weg, zij 
geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt 
U het gelaat van de aardbodem’. 

 

6. Waar gaan mensen dan naartoe wanneer zij sterven? 

Job 21:32 Eindelijk wordt hij naar de _____________ gebracht,  
en is gedurig in de aardhoop (SV). 
 
Johannes 5:28,29 Allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,  
en zij zullen eruit gaan. 

 
Antwoord: ____________________ 

Merk op: De doden, zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige, zijn in hun graf en zullen de stem van 
Jezus hen horen roepen om uit hun graf op te staan voor hun beloning of hun straf. 

 

7. De Bijbel maakt duidelijk dat Koning David is gered.  
Is hij nu in de hemel? 

Handelingen 2:34 David is immers ______ ________________  
naar de hemelen. (Vul twee woorden in.) 
 
Handelingen 2:29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de 
aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én 
begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! De apostel Petrus zegt duidelijk dat David dood, begraven en niet in de hemel is.  
Hebreeën 11:32-40 maakt duidelijk dat al de trouwe mannen en vrouwen uit het verleden nog niet de 
belofte hebben ontvangen, maar dat wij allen samen de beloften zullen ontvangen (vers 39 en 40). 
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8. Maar is het niet waar dat de ziel onsterfelijk is en het lichaam sterft? 

Ezechiël 18:4 De ziel die zondigt, die zal ____________ (NBG). 
 
Job 4:17 Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? 
 
1 Timotheüs 6:15,16 De Koning der koningen en Heere der heren, …  
Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Wij zijn zielen en zielen sterven. De mens is sterfelijk. Alleen God is onsterfelijk. De 
wijdverspreide leerstelling van de eeuwige en onsterfelijke ziel, wordt in de Bijbel niet gevonden.  
Deze leerstelling is door de mens bedacht. 

 

9. Wanneer zullen de rechtvaardigen  
onsterfelijkheid ontvangen? 

1 Korinthe 15:51-53 Wij zullen allen veranderd worden, in een 
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste ______________. 
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke 
mensen opgewekt worden. … Want dit vergankelijke moet zich met 
onvergankelijkheid bekleden. 
 
1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 
met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De rechtvaardigen zullen bij de opstanding onsterfelijkheid ontvangen. De goddelozen zullen het 
nooit ontvangen. 

 

10. Hoe noemt de Bijbel de dood vaak? 

Johannes 11:11,14 Lazarus, onze vriend, ___________ ...  
Lazarus is gestorven.  
 
Mattheüs 27:52 Ook werden de graven geopend en veel lichamen van 
heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.  
 
2 Samuël 7:12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent.  
 
1 Thessalonicenzen 4:14 Hen die in Jezus ontslapen zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel verwijst vaak naar de dood als een slaap. De dood is een staat van totale 
onbewustheid, waarbij 15 minuten of duizend jaar hetzelfde lijken. De doden ‘slapen’ simpelweg in hun 
graven tot de opstanding, wanneer iedereen door Jezus opgewekt wordt. De leerstelling dat de geesten 
van de doden hemelse engelen zijn, of één of andere rechtvaardige geestelijke entiteit waarmee contact 
gemaakt kan worden, is zonder Bijbels fundament. 
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11. Als tovenaars, waarzeggers en helderzienden  
geen contact met de doden kunnen hebben,  
met wie hebben ze dan wel contact? 

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen,  
die ___________ doen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Hemelse engelen worden ‘dienende geesten’ genoemd (Hebreeën 1:14), die op aarde mensen 
helpen. De engelen die samen met satan uit de hemel zijn neergeworpen (Openbaring 12:7-9) zijn ook 
geesten — kwade geesten die mensen misleiden met wonderen (Openbaring 16:13,14). Ze gebruiken 
‘allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen’ (2 Thessalonicenzen 2:9) en kunnen zelfs ‘vuur uit de 
hemel op de aarde laten neerkomen, voor de ogen van de mensen’ (Openbaring 13:13). Wanneer 
helderzienden beweren dat ze contact hebben met geesten van de doden, hebben ze in werkelijkheid 
contact met Satans gevallen engelen (Jesaja 8:19,20). 

 

12. Waarom wil satan dat we geloven dat de geesten van 
de doden nog levend zijn? 

Mattheüs 24:24,25 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 
___________________. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: satans eerste leugen aan de mens was: ‘U zult zeker niet sterven’ (Genesis 3:4). Hij wil mensen 
doen geloven dat de geesten van de doden levend zijn, zodat zijn engelen zich kunnen voordoen als 
heiligen, profeten en rechtvaardige leiders die zijn gestorven. Ook kan hij zichzelf dan voordoen als een 
engel van het licht (2 Korinthe 11:13-15). Zo kan hij miljoenen mensen misleiden. Het gebruikmaken van 
deze kwade geesten wordt ‘spiritisme’ genoemd. Het is gebaseerd op twee pijlers: (1) de doden zijn levend 
en (2) ze kunnen contact met u maken, of u met hen. Dit is één van satans meest vernietigende 
leerstellingen. Toch gelooft op dit moment bijna de gehele wereld hierin. De tovenares van Endor riep 
Samuël niet op. In tegendeel, ze zag een kwade engel die zich voordeed als Samuël. 

 

13. Hoe effectief zal satans gebruik  
van deze kwade geesten in de eindtijd zijn? 

Openbaring 18:23 Door uw tovenarij immers  
werden _________ naties misleid. 
 
Openbaring 18:2 Zij is gevallen, het grote Babylon, ... en een woonplaats 
van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten.  
 
Openbaring 12:9 De oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Door de wonderen (tovenarij) van satan, die zijn kwade engelen verrichten, zal vrijwel de hele 
wereld misleid worden. 
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14. Hoe denkt God over deze wonderen van de kwade engelen? 

Leviticus 20:27 Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met 
de geest van een dode, of een _________________ is, moeten zij zeker 
ter dood gebracht worden.  
 
1 Timotheüs 4:1 Dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van 
het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van 
demonen. 
 
Efeze 5:11 Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. 
 
Galaten 5:19-21 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 
losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, 
onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke. 
 
Openbaring 21:8 Tovenaars ... hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede 
dood. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In de dagen van Mozes beval God dat alle helderzienden ter dood gebracht moesten worden. 
Vandaag de dag zegt Hij ons dat tovenarij het werk van het vlees is, waarvoor mensen vernietigd zullen 
worden. Hij waarschuwt ons dat wanneer we helderzienden raadplegen, we het geloof verlaten. Ook vertelt 
Hij ons dat alle tovenaars de tweede dood zullen sterven in de poel van vuur. 

 

15. Welke wonderbaarlijke kracht wil God geven  
aan degenen die bij Hem horen? 

Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem mag kennen,  
en de kracht van Zijn _______________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus biedt ons dezelfde kracht aan die Hem uit de dood heeft opgewekt. Fantastisch! Hoe 
kunnen we met zo’n ongelooflijke kracht, die ons voor niets gegeven wordt, nog falen? Omdat Jezus van 
ons houdt waarschuwt Hij ons plechtig om weg te blijven bij de kracht en de wonderen van kwade engelen. 
Ook biedt Hij ons aan om Zijn wonderbare werk in ons te doen om ons klaar te maken voor Zijn Koninkrijk 
(Filippenzen 1:6). 

 

16. Wilt U het aanbod van Jezus aannemen en de kracht 
van de wederopstanding in uw leven ontvangen? 

Antwoord: ____________________ 
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Aanvullende studie 
De dief aan het kruis  

Heeft Jezus de dief aan het kruis onmiddellijke toegang tot de hemel belooft toen Hij zei: ‘Voorwaar, zeg Ik 
u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn’? De betekenis van de woorden van Christus in Lukas 23:43 zijn 
afhankelijk van een Bijbels antwoord op één hele belangrijke vraag: Is Jezus op die dag naar de hemel 
gegaan? 

Volgens de Bijbel niet. Op de dag dat Hij uit de dood was opgestaan, toen Hij met Maria bij Zijn graf in de 
tuin was, zei Hij het volgende: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader’ 
(Johannes 20:17). Jezus kan op vrijdag niet naar het paradijs zijn gegaan als Hij op zondag aangaf dat Hij 
nog niet naar Zijn Vader was gegaan!  
 
Waarom zei Jezus dan: ‘Heden zult u met Mij in het paradijs zijn’? Het ogenschijnlijke probleem verdwijnt 
wanneer je in acht neemt dat de originele Griekse manuscripten geen punten en komma’s hadden. Deze 
zijn in de Bijbel gekomen door vertalers, die ze hebben geplaatst waar zij dachten dat ze nodig waren. En 
gelooft het of niet, één enkele komma kan een zin een heel andere betekenis geven! Wat Jezus in Lukas 
23:43 zegt hoort u als volgt te lezen: ‘Voorwaar zeg Ik u heden, u zult met Mij in het paradijs zijn’. Dit is wat 
Jezus zegt. Vandaag, nu alles verloren lijkt; vandaag, nu Ik er niet uitzie als een Heer of Koning, zelfs nu al 
Mijn discipelen zijn gevlucht en Mijn handen aan het kruis genageld zijn, Ik kan u nog steeds redden! Op 
een dag zal deze dief, samen met anderen die Christus geaccepteerd hebben, aanspraak maken op de 
belofte van de wederopstanding en met Jezus in het paradijs zijn. 
 
Wat betekenen de woorden ‘geest’ en ‘adem’ in de Bijbel? 
Job 27:3 (NBG) maakt duidelijk dat de ‘geest’ en ‘adem’ hetzelfde zijn. Job zegt verder dat deze geest, of 
adem, in zijn neusgaten is. Onthoud dat God deze ‘adem’ bij de schepping in Adams neusgaten heeft 
geblazen (Genesis 2:7). De geest die terugkeert tot God wanneer een persoon sterft, is de levensadem, 
niet een lichaamloze ziel. Er staat nergens in de Bijbel dat een lichaamloze ziel bij de dood naar God 
terugkeert.  
 
Waar gaat de ‘ziel’ naartoe wanneer een persoon sterft? 
Bij de schepping vormden het samenkomen van een lichaam en adem een levende ziel. Totdat deze twee 
dingen bij elkaar gekomen zijn, bestaat een ziel niet. Bij de dood, worden deze twee componenten 
gescheiden. Het lichaam keert terug tot het stof van de aarde en de levensadem keert terug naar God. De 
ziel gaat nergens heen, het houdt simpelweg op te bestaan. 


