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Bijbelstudie: Geest, Ziel en Lichaam (25 nov. 2022 - Frits) 
 
We gaan de basis leggen voor de werking van geest ziel en lichaam. Maar dat betekent ook dat er 
veel teksten voorbij zullen komen om het een stevige, Bijbelse basis te geven. 
En als we het gaan hebben over de mens met een geest, ziel en lichaam, dan is een van de weinige 
teksten die het expliciet zo noemt de tekst uit:    
1Thes. 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 

oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst 
van onze Heere Jezus Christus.  

 
Wij gaan er dan ook vanuit dat de mens uit die drie delen bestaat die gezamenlijk één zijn, net als 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij zijn naar dat beeld geschapen. 
Maar zo eenvoudig ligt dat niet en zo algemeen wordt dat ook niet aangenomen. We zien ook 
voorkomen in de Bijbel dat ziel en geest haast als synoniemen gebruikt worden. 
Dat we een lichaam hebben, dat is voor iedereen wel duidelijk. Het is zichtbaar, tastbaar en 
voelbaar. Maar wat er zich binnenin afspeelt, wat niet zichtbaar is, dat wordt al wat lastiger. 
 
Want zijn geest en ziel misschien hetzelfde? En zo niet, waar houdt dan de ziel op en begint de 
geest? Hoe zouden wij de ziel omschrijven? 
Het Van Dale woordenboek omschrijft ziel met: “het niet-stoffelijk gedeelte van waaruit de mens 
leeft; het onsterfelijk deel van de mens. Maar ook gewoon als persoon.” 
 
Het woord voor ‘ziel’ in het Hebreeuws is ‘nefesh’. Deze heeft een vrij breed betekenisveld. Soms 
gaat het om ‘levensadem’. Andere keren gaat het om een ‘levend wezen’ of om een persoon in zijn 
totaliteit. Ook wordt het specifiek gebruikt voor het innerlijk van een mens, in het bijzonder met 
betrekking tot gevoelens.  
Het Griekse woord voor ‘ziel’ is ‘psuche’. De betekenis ervan duidt niet alleen het innerlijk van de 
mens aan, maar wordt vaak gebruikt in de zin van ‘leven’. 
De menselijke ziel staat centraal in de persoonlijkheid van de mens. Het willen, voelen en denken 
van de mens. Of, zoals C.S. Lewis zei: "Je hebt geen ziel. Je bent een ziel. Je hebt een lichaam." 
 
De geest is in het Hebreeuws het woord ‘Ruwach’ en betekent letterlijk ‘wind’ of ‘adem’. Ook het 
Griekse woord ‘Pneuma’ betekent wind, een luchtbeweging, of adem.  
Als iemand dus a-pneu heeft, dan heeft het geen adem. 
 
Vanuit de grondtekst zou je dus kunnen opmaken dat ziel en geest wel iets anders zijn en niet 
hetzelfde. Maar toch zou je ook kunnen denken dat de geest hetzelfde is als de ziel. 
Als je bij voorbeeld een tekst neemt waarin Maria bij Elizabeth komt en die eveneens zwanger is 
van Johannes de Doper, dan verheugt Maria zich en dan zegt zij: 
Lukas 1:46, 47 Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker ... 
Zijn ziel en geest hier synoniemen, of aparte eigenschappen? 
 
Zo zegt Mattheüs: 
Mat. 10:28 Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden .. 
Terwijl Salomo zegt in: 
Prediker 12:7 Het stof keert terug naar de aarde zoals het was, en de geest keert terug tot God.  
Dus gaat onze ziel nou terug naar God, of onze geest? Of is het hetzelfde? 
 
Asaf zegt in Psalm 78: 
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Psalm 78:8 [Dat de kinderen] niet ...een generatie en  op Godzijn hart niet richt  dieworden 
aan God. isvan wie de geest niet trouw  

Terwijl het boek Koningen ons zegt dat: 
1Koningen 2:4 Als jouw zonen op hun weg letten, door trouw met heel hun hart en met heel hun 

ziel voor Mijn aangezicht te wandelen ...  
Dus kan je trouw en ontrouw zijn in je geest en in je ziel? Of is het hetzelfde? 
Of waar begint de geest en hoe verhoudt dat zich tot de ziel? 
 
Niet alleen in het grondwoord, maar ook in wezen moet er wel verschil zijn tussen de geest en de 
ziel.  
Alleen al als we naar de schepping kijken. Daar zien we in het eerste hoofdstuk staan dat “al de  

(Gen 1:20, 22, 30) ”hebben.de wezens en dieren een ziel leven  
Terwijl van de dieren niet wordt gezegd dat zij een geest hebben, maar van de mens wordt in 
1Petrus 3:4 gesproken over “een zachtmoedige ”.van God in het oog is kostbaar , diegeest stille en  
 
Dus de mens heeft in tegenstelling tot dieren een ziel en een geest.  
En bovendien hebben alle mensen een geest. Gelovig of ongelovig. Wedergeboren, of alleen 
geboren. Paulus schrijft in:  
Rom. 2:14, 15 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet 

, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk zegt
van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun 

erling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.gedachten ond  
Waarbij voor mij hart en geest wel synoniem zijn, zoals bijvoorbeeld in:  
Exodus 35:21 Iedere g ...dron hem geest wiens , iederhem dreef hart wiens man  
 
Maar in Romeinen 2 zien we al een beetje het verschil. De mens die niet gelooft handelt ook 
vanuit wat in zijn geest aanwezig is, namelijk de werken van de wet die in hun geweten werkt. Wij 
weten vaak wel wat goed en fout is, omdat ons geweten dat ons duidelijk maakt. 
Onze geest is dus iets wat aan ons handelen en denken ook richting geeft. Het is een soort 
drijfveer, zoals ook van Kaleb staat geschreven dat hij een andere geest had, omdat hij God 
volkomen had gevolgd (Num. 1:24). Zijn drijfveer om God te volgen kwam vanuit zijn geest. 
 
Dus de ziel is eigenlijk wie je bent, hoe je overkomt, 
terwijl de geest van de mens meer richting geeft 
aan ons denken. Onze ziel geeft op zijn beurt weer 
richting aan ons gevoel, ons handelen, aan ons 
lichaam. De ziel is als het ware een brug van de 
geest naar het lichaam. 
Dus de geest en de ziel hebben een overlapping en 
beide zitten in het lichaam. 
Schematisch ziet dat er dan zo uit:    
 
Er is alleen een verschil tussen de geest van een niet gelovig iemand en iemand die is 
wedergeboren. Bij iemand die niet gelooft is er een scheiding tussen de mens en God. Onze 
menselijke geest is dood richting God. 
Bij een niet-gelovig iemand zegt het Woord ons:  
Jak. 2:25 Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. 
Col. 2:13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw 

vlees, samen met Hem levend gemaakt ... 
Wij waren niet letterlijk lichamelijk dood, maar geestelijk dood in relatie tot God, omdat de geest 
afgescheiden is van God. Zoals God tegen Adam zei dat wanneer hij van de boom van kennis van 
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goed en kwaad zou eten dat hij zou sterven. (Gen. 2:17). Adam stierf niet lichamelijk, maar 
geestelijk. Zijn relatie met God werd geestelijk verbroken. 
 
Of zoals Paulus zegt in:  
1Cor. 2:14, 15 Een ongeestelijk  het is is, want Gods van de Geest hetgeen niet aanvaardt mens 

...verstaan het niet hij kan en dwaasheid hem  
Iemand die niet wedergeboren is, is geestelijk gezien dood. Zijn geest heeft geen contact met God 
en dus ook geen richting vanuit Gods Woord, behalve het geweten wat in ieder mens aanwezig is. 
 
De ongeestelijke mens, of de vleselijke mens zoals het Woord hen noemt, leeft geheel vanuit de 
zintuigen. Wat kan worden gezien, gehoord, gevoeld, geroken, geproefd. 
Dan wordt ook de geest met de dingen van de wereld gevuld. En gaan we werelds denken, omdat 
het niet anders kan. 
 
Bovendien is er ook nog de invloed van de geesten van deze wereld. De gevallen engelen, die uit 
de hemel zijn gevallen en werkzaam zijn op de aarde. Zij beïnvloeden mensen en wat zij doen is 
altijd ‘om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;’ (Joh. 10:10) 
Het is hun alles eraan gelegen om je af te houden van het doel wat God met jou heeft in het leven. 
Dat zien we al bij Jezus, hoe de boze Hem alles aanbood om maar vooral niet tot Zijn doel te 
komen. 
Een piek van de openbaring van die boze geesten kwam in de periode dat God op aarde was. Toen 
God zich openbaarde door Jezus was er herkenning en werden die boze geesten bang voor het 
licht en moesten wijken. 
 
Markus 1:23-25 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde: Ga 

weg! Wat hebben wij met U , Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om te maken
En Jezus . de Heilige van God namelijkons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, 

st deed hem En de onreine gee! bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg
.stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg  

 
En zo zijn er vele gevallen dat de demonen zich openbaarden bij de aanwezigheid van Jezus. Als 
Jezus wordt geopenbaard, dan sidderen de demonen en moeten wijken. 
En ieder die niet is wedergeboren staat onder invloed van de geesten van deze wereld, of je het 
doorhebt of niet. 
Een tekst die dat ondersteunt vinden wij in:  
Efeze 2:1-3 U overeenkomstig de leefwijze van deze wereld,  , ...gewandeldhebt  

de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest  de wil vanovereenkomstig 
... die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid  

Vers 12 U had geen hoop en was zonder God in de wereld.  
 
En ik denk dat er ook vandaag de dag veel meer mensen zijn die gebonden zijn door onreine 
geesten dan wij denken. Mensen die onhandelbaar zijn. Die wat wij noemen een ‘psychopaat’ zijn.  
Een psychopaat wordt gekenmerkt door geweld, criminaliteit, uitbuiting, verleiding, ongeremd 
gedrag, weinig angst, minachting, ziekelijke leugenaars. Ook wel omschreven als een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis (ASP). Zijn dit mensen die door onreine geesten beïnvloed zijn? 
In Nederland zijn naar schatting van deskundigen ergens tussen de 200.000 tot 800.000 
psychopaten. 
 
Maar als je wedergeboren wordt, dan wordt de relatie met God ineens wel mogelijk door het 
volbrachte werk van Jezus.  
Efeze 2:14 Want Hij is onze vrede ... door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken 
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Sterker nog dan wordt waarheid wat al geprofeteerd is door onder andere Ezechiël: 
Ezechiël 36:26, 27 een nieuw ; ... Mijn in uw binnenste geest en een nieuwe zal Ik u geven hart 

...  geven zal Ik in uw binnenste Geest  
Gods Geest komt in ons binnenste. Wij krijgen een nieuwe geest in ons binnenste 
Wij zijn nu niet meer geestelijk dood in relatie tot God, maar zijn levend gemaakt.   
Efeze 2:4-6 Maar God heeft ons door Zijn grote liefde, ook toen wij dood waren door de 

overtredingen, met Christus levend gemaakt ... 
 
Hij heeft ons levend gemaakt in de geest en in onze relatie met God door de Geest die in ons 
woont. Er zijn vele teksten die dat benadrukken, zoals:  
Romeinen 8:11 Uw sterfelijke lichamen zijn levend gemaakt door Zijn Geest, Die in u woont. 
1Cor. 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 
2Cor. 13:5 Weet u niet dat Jezus Christus in u is? 
2Tim. 1:14 De Heilige Geest, Die in ons woont ... 
Jak. 4:5 De Geest, Die in ons woont ... 
 
Jezus woont in ons! De Geest van God woont in onze geest!  
Waarom vragen wij zo vaak of Hij met ons wil zijn? Hij is in ons en zal ons nooit begeven en 
verlaten!  
Waarom zingen wij: Kom Jezus, kom! Het is een belediging! Het is hetzelfde als nu zeggen: Frits wil 
je binnenkomen om Bijbelstudie te geven? Hallo ... Ik ben er, wat zit je nou? 
 
Jezus woont in ons. Wij hebben een geheel nieuwe geest ontvangen. Dat is wat van ons een 
nieuwe schepping maakt. Zoals het Woord ons zegt in:  
2Cor. 5:17 Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, 

zie, ALLES is nieuw geworden. 
Wij kunnen dan niet meer zeggen dat wij nou eenmaal zijn zoals we zijn, want wij zijn een nieuwe 
schepping. Niet vernieuwd, niet een beetje anders, nee, alles is nieuw, helemaal nieuw. 
Onze oude natuur is vervangen door een nieuwe natuur. Ja, we hebben nog oude gewoontes, 
oude gedachten, maar onze natuur als schepping is geheel nieuw. 
 
Gods Geest woont in onze geest. En omdat Hij in onze geest woont hebben wij wat het Woord 
zegt in:  
1Cor. 2:16 Wij hebben de gedachten van Christus. 
Wij hebben de gedachten, het denken van Jezus, omdat Gods Geest in ons woont en omdat wij 
een nieuwe schepping zijn. De oude natuur is er niet meer, wij zijn geheel nieuw. 
 
Als wij onszelf voorstellen aan iemand dan vertellen we meestal hoe we heten, wat we doen, of 
we kinderen hebben, etc. 
Maar als je beseft dat je een nieuwe schepping bent, dan zou je eigenlijk moeten zeggen: 
Ik ben een kind van God. Mijn Vader is God in de hemel en ik doe Zijn wil door de Geest van God 
die in mij woont. Zoiets. 
 
Wat dus nog moet gebeuren is dat ons denken in lijn komt met het denken van Jezus. In lijn komt 
met de wil van God. 
Daarom is ook de opdracht:  
Romeinen 12:2 Word veranderd door de vernieuwing van uw denken om te onderscheiden  kunnen

.wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is  
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Dus: In onze geest woont Gods Geest. En Hij is goed, welbehaaglijk en volmaakt. Onze geest is 
perfect volmaakt, omdat Gods Geest daarin is. Maar ons denken moet in lijn komen met hoe God 
is. We moeten vernieuwd gaan denken in lijn met wat God zegt wie we zijn.  
Als nieuwe schepping hebben wij het vermogen om te kunnen denken als Jezus. Want ‘wie zich 
met de Heere verenigt, is één geest  . (1Cor. 6:17)’met Hem  
 
We moeten het alleen wel nog bedenken. Zoals Paulus zegt in:  
Col. 3:2, 3 Bedenk de dingen die boven zijn niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven  en

en uw leven is met Christus verborgen in God. 
Richt je op wie je bent in de geest. En het Woord zegt wie je bent. Je ware ik In christus: 
We mogen ons eigen maken wie wij zijn in Christus en dat is o.a.:  
Ik ben een nieuwe schepping 2Cor. 5:17 
Ik ben verborgen in God Col. 3:3 
Ik ben Zijn kind 1Joh. 3:1 
Ik ben geliefd Col. 3:12 
Ik ben geheiligd Efe. 4:24 
Ik ben gerechtvaardigd Rom. 8:30 
Ik ben gezalfd 2Cor. 1:21 
Ik ben vergeven 1Joh. 2:12 
Ik ben geroepen Rom. 8:30 
Ik ben een tempel Gods 1Cor. 3:16 
Ik ben mede-erfgenaam Rom. 8:17 
Ik ben een vriend van Jezus Joh. 15:15 
Ik ben gekocht en betaald 1Cor. 6:20 
Ik ben gereinigd Hebr. 9:14 
Ik ben vrijgemaakt van de wet van zonde Rom. 8:2 
Ik ben een burger van Zijn Koninkrijk Fil. 3:20 
Ik ben een koninklijke priester 1Petr. 2:9 
Ik ben deel van een heilige natie 1Petr. 2:9 
Ik ben meer dan overwinnaar Rom. 8:37 
Ik ben verzoend met God 2Cor. 5:18 
Ik ben het zout van de aarde Mat. 5:13 
Ik ben het licht van de wereld Mat. 5:14 
Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft Fil. 4:13 
 
Ons denken moet worden vernieuwd, in lijn met wat ons is gegeven. Onze vernieuwde geest is 
rechtvaardig en heilig. Denk in lijn met wie je bent, want God ziet het hart aan (1Sam.16:7) 
In onze geest zijn we perfect, volmaakt, omdat Gods Geest daar is. Dus denk en handel naar wie je 
bent In Hem. 
 
Doen we dat niet, dan zijn we vleselijke Christenen. Christenen die alleen leven vanuit de 5 
zintuigen en doen wat de wereld van hen verwacht. Maar komen niet tot het doel wat de Heer 
met ze voorheeft. Ze bekijken alles vanuit menselijk oogpunt en niet van de Geest van God.  
Op die manier spreekt Paulus de Corinthiërs aan: 
1Cor. 3:1-3 Ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die 

aar de mens ...nvleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. ... u wandelt  nog  
 
Wandelen naar de mens. Denken naar de mens. Doen naar de mens. Terwijl we Gods Koninkrijk in 
ons hebben. Dat we meer kunnen doen dan wij kunnen bidden of beseffen, want Hij woont in ons! 
In het kort komt het hierop neer: Durf anders te denken! Alles is nieuw! 
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We zouden moeten denken en handelen in lijn met wie we zijn in Christus!  
Het Woord zegt:  
Efeze 4:23, 24 Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe 

mens, die overeenkomstig van God geschapen is, in ware  het beeld
rechtvaardigheid en heiligheid. 

 
En niet dat het leven van een vleselijk Christen de relatie van God naar ons ook maar enigszins 
verandert. Hij blijft ons liefhebben. En wat we ook doen aan zonden, het zal nooit onze relatie met 
God veranderen, want Hij ziet ons als nieuwe schepping. Ons denken kan nog zo verkeerd zijn en 
niet in lijn met wie we zijn, maar in de geest zijn we perfect voor Hem.  In de geest ziet Hij ons aan 
als Jezus. 
 
 Met onze zonden heeft Hij 2000 jaar geleden voor eens en voor altijd afgerekend.  
Hebr. 9:12 Hij is door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en 

heeft .een eeuwige verlossing teweeggebracht daardoor  
1Joh. 2:2 Hij is  voor ook , maarde onze voor alleen niet en zonden onze voor een verzoening 

.wereld die der gehele  
1Joh. 2:12 De zonden .amzijn u vergeven omwille van Zijn Na  
Efeze 4:32 Vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 
Col. 2:13 En Hij heeft u samen met Hem levend gemaakt door u al overtredingen te  uw

n ...vergeve  
 
Is dat een vrijbrief om maar te gaan zondigen? Nee, het is een vrijbrief om dankbaar te zijn dat je 
bent vergeven en daarom alles zou willen doen om, zoals het Woord ons zegt:  
Efeze 4:1 Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig 

is ... 
 
Besef dat waar jij bent, Hij is. Waar jij binnenkomt, komt Gods Koninkrijk binnen. En als kind van 
God ben je dat licht in de duisternis. Want de wereld ligt in duisternis. En daar ligt onze strijd, zoals 
het Woord zegt in:  
Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke van het kwaad in de hemelse gewesten. machten  

 
Er is nog steeds een hele strijd gaande. Een strijd die wij niet zien met onze menselijke ogen, maar 
die er wel is. En ook daar moeten we ons terdege bewust van zijn.  
 Die onreine geesten zijn er nog steeds. Maar waar ze geen vat op hebben is op onze nieuwe 
geest, want daar woont God zelf. En in onze nieuwe staat zegt het Woord: 
Efeze 1:13 In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest ... 
Wij hebben het zegel van Gods Geest en wij zijn in de geest veilig, want die behoort Hem toe. En 
onze geest kan niet meer worden beïnvloed door andere geesten dan de Heilige Geest. Onze geest 
is als het ware helemaal beveiligd. We zitten midden in een virusscanner ... 
Bovendien:  
1Joh.4:4 Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.  
 
De mogelijkheid bestaat nog steeds om je denken te beïnvloeden, maar niet je geest. Je geest is 
perfect. Want het is Gods Geest, Jezus in jou. Maar je ziel kan nog steeds worden beïnvloed. De 
machten in de hemelse gewesten schieten nog altijd pijlen op onze ziel, om ons denken te 
beïnvloeden en ons van God af te keren. 
Vandaar dat het Woord ons oproept om de wapenrusting aan te doen. Deze zegt  
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Efeze 6:11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de 
listige verleidingen van de duivel. 

En een deel van die wapenrusting is ... ? Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord .... 
 
Maar nog steeds hebben wij die overlap tussen de geest en de ziel. En is het nog steeds lastig om 
te weten wat jou richting geeft. Is het nou jouw ziel die je doet handelen zoals je handelt, of is het 
aangestuurd door de geest? Wordt jouw denken beïnvloed door je ziel, machten van de hemelse 
gewesten, of door de geest? 
Hoe weet je nou het verschil? Hoe weet je dat je geleid wordt door de Geest en niet door je ziel, je 
gevoel, je ervaring, of je verstand? 
 
Nou is er een tekst in de Bijbel die aangeeft dat de mens zowel uit drie delen bestaat en tevens 
een tekst is die duidelijk maakt hoe je weet wat je moet weten. En die tekst komt uit de brief aan 
de Hebreeën:  
Hebr. 4:12 Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 

zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten 
en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.  

Dit vers legt de nadruk op de sterke eenheid tussen ziel en geest (evenals bij ‘gewrichten en merg’ 
en ‘overleggingen en gedachten des harten’). Ziel en geest zijn kennelijk zo nauw met elkaar 
verbonden dat er menselijk gesproken geen scheiding tussen te maken is. De kracht van Gods 
woord is echter zodanig dat hetgeen voor mensen niet te scheiden is, door Gods woord toch 
onderscheiden wordt. 
 
Het is het Woord van God wat je toont of iets vanuit jouw gedachte is, vanuit jouw vlees, of vanuit 
de Geest van God. We kunnen alleen maar weten of iets wordt aangestuurd door onszelf, door 
boze machten, of door de Geest van God, door te weten of het in lijn is met Gods Woord. 
Gods Geest gaat nooit buiten het Woord om. Want het is de Geest van Christus en Christus is het 
Woord.  
Daarom is de waarheid en het Woord van God, het zwaard, ook een deel van de wapenrusting. En 
daarom is het ook belangrijk om die te lezen, te bestuderen en je eigen te maken. 
 
Maar er is een geestelijke wereld die er alles aan is gelegen om ons af te houden van het wandelen 
in lijn met de waardigheid die ons is geschonken in Christus. Er is een geestelijke strijd die wij niet 
gewoon kunnen waarnemen, maar wel met geestelijke ogen. 
Sterker nog, de geestelijke wereld bestond al eerder dan de fysieke wereld en ze blijft langer 
bestaan dan de fysieke wereld. Dus het zou gek zijn om daar geen rekening mee te houden. 
 
Als je iets niet kan zien wil niet zeggen dat het er niet is. Ik heb nu een draadloze microfoon op. 
Deze maakt contact met de ontvanger en geeft dit weer door aan de versterker. Je ziet het niet, 
maar het werkt wel. 
 
Het is de gebeurtenis van Elisa in 2Koningen 6:  
De koning van Syrië is in oorlog tegen Israël, maar elke keer ziet Elisa in de geest wat die koning 
van plan is en waarschuwt de koning van Israël, waardoor het plan mislukt. 
De koning van Syrië wordt er uiteindelijk kwaad om en vraagt wie er hem elke keer verraadt. Dat 
blijkt Elisa te zijn.  
2Kon.6:13-17 Hij zei toen: Ga opuit kan sturen en  bodenen kijk waar hij is, zodat ik er  op weg

.halen. Hem werd daarop verteld: Zie, hij is in Dothan latenhem kan  
Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die 
kwamen ‘s nachts en omsingelden de stad. 
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De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een 
leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen 
hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? 
Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. 
En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende 
de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en 
strijdwagens van vuur rondom Elisa. 

 
De knecht van Elisa was niet fysiek blind, maar geestelijk blind. En nadat zijn geestelijke ogen 
werden geopend voor wat er om hem heen zich afspeelde, zag hij wat hij eerder niet kon zien. Er 
is veel meer om ons heen dan we zien, maar het is er wel. Wees daarvan bewust! 
 
Zo lang wij naar ons leven kunnen kijken en zeggen: Dit heb ik voor elkaar gekregen. Dit is wat ik 
heb opgebouwd. Dit is wat ik heb gedaan. Dan heb je God daarin gemist. Want Hij wil dingen doen 
die boven onszelf uitstijgen. 
Uiteindelijk is de vraag hoeveel aandacht wij besteden aan wat de Geest van God ons wil zeggen. 
Hoe vaak keer ik mij af van het vlees en keer ik mij tot de geest? 
 
Zeker tegenwoordig met al die afleiding van social media, tv, constant muziek in je hoofd ... 
Jezus zegt in: 
Joh. 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Horen wij Zijn stem nog in onze geest? 
Doen we nog wat de Psalmist zegt: 
Psalm 62:5 Waarlijk ;Hem is mijn verwachting van , wanttot God , keer u stilmijn ziel ,  


