
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 

Zomaar het verhaal van een spiritistische sceance in de Bijbel. En altijd weer is de vraag: was het echt 

Samuël die hier verscheen en sprak met Saul? 

Een sceance met Samuel 

a. dieptepunt 

- Saul is alle contact met God kwijtgeraakt. Dat was anders geweest (vrs 3b) eerder had hij alle 

waarzeggerij en magie verboden. Daar zoeken de heidenen namelijk zekerheid en houvast, maar God 

had zijn volk de profetie gegeven (Dt.18: 14v). 

Vraag 1: Waar zoek jij je houvast, troost en zekerheid? 

b.duisternis 

Saul is op zoek naar houvast omdat hij in nauw komt. Maar hij heeft geen contact met God meer. 

Dat was begonnen toen hij ongehoorzaam aan God was en zijn eigen gang ging al had hij nog wel 

vrome praatjes (15:22v). OP die weg was hij verder gegaan, daarom komt hij nu in het duister terecht 

Vraag 2 Luister je echt naar Gods Woord en gehoorzaam je het?  (zie Joh 14,21) 

c. doem 

Krijgt Saul hier in het duister inderdaad een profetisch woord? Kijk eerst naar het verschil: 

- profetie: vertelt wat je moet doen, stelt verantwoordelijk, het effect: vrijheid, de sfeer: licht 

- waarzeggerij: vertelt wat gaat gebeuren, dat is je doem, het effect: angst, dood, de sfeer: duisternis 

Hier vindt je de sfeer van de waarzeggerij, de boodschap roept niet op tot bekering en is alleen maar 

doem, en het gevolg is angst en dood. 

Maar als dit niet Samuel was, wat wel? Of het nu een demon was of bedrog, het was van de duivel. 

Vraag 3  Voel jij je veilig, vrij en verantwoordelijk of gebonden aan (de maakbaarheid) van je lot? 

(Heb je een god die voor je zorgt en met je spreekt of moet je het zelf doen?) 

Een ontmoeting met Jezus 

Geen waarzeggerij, maar de profeet (Dt 18,14v). Petrus (Hn.3,22) en Stefanus (Hnd 7,37) betrekken 

dat op Jezus. Bij hem vindt je zekerheid over de toekomst, houvast en troost. Wie hem kent blijft ver 

van de waarzeggerij, en alles wat toekomst biedt buiten God. 



Preekbespreking en gebed 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 6 november 2022) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 

Bespreking 
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) Hoe reageer jij op spiritisme, magie enz? 

Grofweg kun je op één van de volgende drie manieren op occultistische verschijnselen als 

waarzeggerij en geestenbezwering reageren: 

a. het fascineert je, je wilt er meer van weten, vraagt je af wat er wl en niet waar van is, enz. 

b. je verafschuwt het, en vindt het zo’n beetje de ergste zonde die er is 

c. je blijft er ver van omdat je er ook echt geen behoefte aan hebt 

Bespreek deze drie manieren. Waar neig je zelf naar? Wat is de goede manier van reageren? 

 

3) waarzeggerij en maakbaarheidsdenken 

Een samenleving die God verlaat krijgt meer aandacht voor het occulte en waarzeggerij (kun je dat 

aanwijzen in onze samenleving?) Maar er zijn meer vormen om los van God greep op de toekomst 

proberen te krijgen bijvoorbeeld het maakbaarheidsdenken en het vertrouwen op wetenschap en 

eigen kunnen. 

Vergelijk samen is het occultisme met het maakbaarheidsdenken.  Zou je ze beiden duivels kunnen 

noemen? Voor welke ben jij vatbaarder? 

 

4)  Besprekingsvragen: 

- In Sauls leven zie je een (af)glijdende schaal. Kijk eens in die spiegel, wat zie je dan? 

- hoe dichter bij Jezus, hoe verder van waarzeggerij, maakbaarheidsdenken,  enz. Herken je dat? 

- welke rol speelt ‘gehoorzaamheid’ in jouw leven?  (vgl 1 Sam. 15:22-23) 

- de waarzegster in dit verhaal blijkt heel menselijk (de maaltijd voor Saul). Wat leren we daarvan? 

- hoe zorg je ervoor dat de profetie/ de Profeet je leven bepaalt? 

 

Gebedsvorm 

- Er zijn vele manieren om in de greep van het kwaad te komen. Noem er een aantal en bidt 
vervolgens voor wie in de greep van het kwaad zijn, en voor bewaring daarvoor. 
- Wat associeer je met licht, wat met duisternis? (inventariseren op twee A4tjes). Bidt 
vervolgens ok doorbraak van het licht en vebreking van de duisternis. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

