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In het Bijbelboek Handelingen 8:4-8 lezen wij over de ervaringen van de eerste 
christenen, welke werden verstrooid. Dit begon bij de marteldood van Stephanus. De 
discipelen konden niet zwijgen ondanks de verdrukking, en liepen in de voetsporen 
van de apostelen om het evangelie met blijdschap verder te verkondigden.  

Men vertrok samen met Filippus, eerst diaken en dan als evangelist, (Hand.21:8) in 
de richting van de regio Samaria. Zijn spreken ging gepaard met uitdrijving van boze 
geesten en het genezen van verlamden, welke tot geloof waren gekomen. Deze 
wonderen deed hij in de naam des Heren, en niet in eigen naam!  

Deze mensen stonden open voor het evangelie, lieten zich dopen, want ook Jezus 
had daar nog gesproken. Het gevolg was dat er grote blijdschap kwam onder de 
plaatselijke bevolking welke woonde in het dorp aan de voet van de berg Gerizim. 
(Afb.)  

De eenheid onder deze christenen was 
dat ze éénparig dachten over de 
verkondiging van de evangelist! Eenheid 
onder de Bijbelgetrouwe christenen is 
enkel te vinden  in wat ze geloven en 
doen. Het evangelie is vandaag niet 
anders dan toen. (6) Het zijn de 
strijdpunten en afdwalingen door 
sommige sprekers, welke vandaag een 
grote verdeeldheid brengen onder de 
christenen. In de hemel zijn er geen 
denominaties! De apostel Petrus 
waarschuwde voor dwaling voortkomende 
uit toverij en valse wonderen! 

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men 
overmeesterd is, diens slaaf  is men.2 Petr.2:19 

Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij 
roofgierige wolven.Matth.7:15 

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken 
van het brood en de gebeden. Hand.2:42 
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Filippus trok zich niets aan over de aanbiddingsproblemen en andere onenigheden 
tussen de Joden en de Samaritanen. Samaritanen baden niet te Jeruzalem, maar in 
hun tempel op de berg Gerizim, ze hadden een grotere verwachting en verlangen 
naar de Messias. Hierin schuilt een les voor de christenen vandaag, laat u nooit 
leiden door een vooroordeel! Ook voor een moslim gaf Jezus zijn leven!  

SIMON DE TOVENAAR 
 

Onder u zal er niemand worden aangetroffen, 
die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet 
gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, 

uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 

geen bezweerder, niemand, die de geest van 
een dode of een waarzeggende geest 

ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want 
ieder die deze dingen doet, is de HERE een 

gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de 
HERE, uw God, hen voor u weg. Gij zult 

onberispelijk staan tegenover de HERE, uw 
God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, 
luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar 

u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten. 
Deut.18:11-14 

 

 

Op deze wijze gaf God zijn gebod om zijn volk te beschermen en opdat ze hun 
vertrouwen alleen zouden stellen op Hem. Op deze wijze toont God zijn liefde voor 
allen die Bijbelgetrouw zijn. Ze dienden te luisteren naar de profeten. (Ezech.13:18) 
Al wie deze praktijken navolgt zoals hekserij stelt zich bloot aan allerlei vloek. Ook 
zijn deze praktijken zijn doorgedrongen in het Babelse christendom. (Katholicisme)  

Simon de tovenaar, was hier stil aanwezig in dit gebied of de stad waar Filippus 
werkzaam was voor het evangelie. Deze man was bezig met magie en was in groot 
aanzien bij het volk omwille van  “tekenen en wonderen”, occulte 
genezingswonderen! Het volk was sterk onder de indruk van zijn toverij. Hij 
beweerde dat hij iets “groots” was. Men noemde hem “De grote kracht Gods”. Men 
aanzag hem eerst als een Messias, dan als een god. Ook deed men dit met Paulus 
en Barnabas: 

En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het 
Lykaonisch: De goden zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald; en zij noemden 
Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was, die het woord voerde.Hand.14:12 

Deze mensen waren door deze Simon betoverd, zij zagen naar hem op en ze 
spraken over mirakels! Dit betoveren betekent hier, de mensen via occulte praktijken 
doen veranderen van gedachten, of misleiden. Zo zijn er nog mensen vandaag welke 
zich laten verleiden tot aanbidding van Mariabeelden die wenen, of hopen op andere 
“mirakels” enz.  
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Zulke mensen als deze paranormale Simon, zijn mensen welke sterk worden 
beïnvloed en gebruikt door de duivel. Ze bewerken alle ongerechtigheid. 
Ongelovigen worden ook vandaag gemanipuleerd, bijzonder mensen met grote 
verantwoordelijkheden.  

DE GEESTELIJKE STRIJD tussen FILIPPUS EN SIMON 
Het volk was nog steeds onder de indruk, sterk opkijkende naar de succesrijke 
persoon Simon, en kwamen nu in aanraking met Filippus, welke Jezus Christus 
predikte als de Messias, en in zijn naam optrad, met grote zegen tot gevolg. Men 
doopte wie geloofde. Ook Simon zelf kwam schijnbaar “tot geloof” en liet zich dopen. 

(13) Hij keek op naar de wonderen en de tekenen van 
Filippus. Deze gebeurtenissen waren doorgedrongen tot 
in Jeruzalem. Petrus en Johannes kwamen kijken naar de 
vele bekeringen te Samaria. De apostelen legden de 
handen op en baden dat de gedoopte de H. Geest 
mochten ontvangen. Welke aantoont dat de waterdoop 
enkel de eerste stap is in gehoorzaamheid. En dan de 
handoplegging welke hen de H. Geest kon geven.  

GODS MACHT is veel 
groter! 

Simon was zeer opmerkzaam bij de 
handoplegging. Hij had vastgesteld dat 
alle wonderen bij Filippus veel 
machtiger en nog groter waren.  

Dit werd ook al vastgesteld bij de Farao 
met zijn magiërs, toen ze stonden 
tegenover Mozes en Aaron. De staf van 
Aaron werd tot een grote zeeslang en at alle anderen op! (Exod.7:12) Hier werd het 
Hebr. Woord “Tannin” (Zeeslang-monster) genoemd in plaats van “nahas”.   

Ook de profeet Jesaja maakte een opmerking hierover: 

24 Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die 
alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door 
eigen kracht; 25 Die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan 
de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maak; Jes.44 

PAULUS SPRak EEN VLOEK UIT! 
Wat leren wij uit de ervaringen van de apostel Paulus, wanneer hij met zulke 
kwaadaardige mensen werd geconfronteerd? 

Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en 
trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, 
vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide:  Zoon des duivels, vol van 
allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte 
wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij 
zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en 
duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Hand. 13:8-11 
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God gebruikt soms van zijn kinderen, zijn dienstknechten, en zij doen onpopulaire 
uitspraken met scherpe gevolgen, doch het wordt niet altijd goed opgemerkt.   

DE GELDZUCHT VAN SIMON 
 

(18) Na zijn poging om met geld deze apostolische macht 
te kunnen kopen, zou hij anderen ook deze macht willen 
geven, waarschijnlijk tegen betaling, een goeie job! 
Misbruik van het evangelie bestaat ook! Petrus was niet 
geldzuchtig, vandaar zijn felle reactie. (Hand.3:6) Simon 
bekeek alles met een hart van eigen belang, 
ongerechtigheid en geldzucht. Geldzuchtigheid bij 
wonderen in Jezus naam brengt vloek! De knecht van 
Elisa, Gehazi,  liep snel Naäman achterna, en kreeg de 
beloning welke Elisa had geweigerd. Hij en zijn 
nakomelingen kregen als vloek melaatsheid! (2 
Kon.5:20,27)  

 Jezus waarschuwde daar reeds vroeger voor:  

15 Wacht u voor de valse profeten, die in 
schapenvacht 

tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 
wolven.Matth.7 

Deze Simon, wel met water gedoopt, werd niet 
geleid door de H. Geest, hij handelde naar het 
vlees. (Gal.5:19-21) Zijn eigenzinnig denken was 
zondig, hij was hoogmoedig en niet oprecht 
tegenover God. Hij was een schijnheilige meeloper 

met bijbedoelingen. (13). Petrus roept hem op tot bekering! Hij diende te stoppen 
met zijn praktijken, want hij kon anders verder werken met zijn toverij door misbruik 
“In de naam van Jezus!” Hij kon optreden met praktijken als magnetiseur. Dan zou 
vloek Simon treffen. Welke vloek?  Hij mocht vergaan samen met zijn geld zo sprak 
Petrus! 

8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de 
tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van 
vuur en zwavel: dit is de tweede dood. Openbar.21 

 Simon had de vloek begrepen, en vroeg de apostelen om te bidden voor vergeving, 
en het vernietigen van de uitgesproken vloek tot de hel! Hij gaat niet in op de 
bekering van zijn werken hij haat Petrus stil in zijn hart! Of de apostelen hebben 
gebeden staat er niet! Tot slot kunnen wij verwijzen naar Gods woord hoe gevaarlijk 
“Toverij” magie, hekserij, en betoverde amuletten enz. kunnen zijn. Denk aan het 
oude en nieuwe Babel, wereldleiders kunnen volkeren onder deze vloek brengen: 
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23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord 
worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken 
verleid; Openb.18:23 

Justinus Martyr, historicus, schreef dat deze Simon Magus naar Rome is 
opgetrokken in de tijd van keizer Claudius. Hij liet zich aanbidden als een god. Rome 
was toen al vol van paganisme.  

Hij deed er verder magische wonderen voor de keizer, waarbij hij de apostel Petrus 
uitdaagde met zijn wonderen. Hij kreeg er een standbeeld te Rome. Hij werd de 
vader van het gnosticisme en tot over vele grenzen bekend geworden!  

Ook later gekend als Simon Magus, stierf hij voor de voeten van keizer Nero, 
blijkbaar volgens katholieke “legenden” in een wonderenstrijd met Petrus. Anderen 
menen dat deze Simon uiteindelijk de eerste bisschop te Rome werd, dus de eerste 
paus. Wij kunnen hem zien als de eerste antichrist! 

 

 

 

2 Tessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] 
doden door de adem zijns monds en machteloos maken door 

zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans 
met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 
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