


69. MANIFESTATIES 
van de Geest?!



Beproef alle dingen, behoud het goede!

Geliefden, geloof niet elke geest, maar 
beproef de geesten of zij uit God zijn; want er 

zijn veel valse profeten in de wereld 
uitgegaan.

1 Johannes 4:1 HSV

Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën 
niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.

1 Thessalonicenzen 5:19 - 21 HSV



Vijf kenmerken van een authentiek werk van de Geest:

- De vrucht van bekering
- Respect voor de Bijbel
- Verheerlijking van Jezus
- Liefde voor onze medechristenen
- Liefde voor de verloren wereld

Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht 
goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn 

vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom 
gekend.

Mattheüs 12:33 HSV



Hoe weet je dat dingen echt van God zijn en niet van de duivel?

- De duivel kan geen dingen zelf creëren (Exodus 7 en 8)

- Vertrouw niet klakkeloos op je gevoel, het hart is arglistig 
(Jeremia 17:9, Speuken 28:26)

- Toetsing aan de Bijbel, beproef de geesten of ze uit God zijn. 
(1 Thess. 5:19-21, 1 Joh. 4:1)

- Kijk naar de vruchten van iets! (Matt. 7:15-23)

- Angst voor de duivel is niet afkomstig van God, Hij heeft ons 
geen geest van vreesachtigheid gegeven. (2 Tim. 1:6-7)

- Begrijp dat Jezus de duivel overwonnen heeft op Golgotha! 
(Mat. 28:18-20, Kol. 2:9-10, 15)



Het uitdrijven van demonen

En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb 
mijn zoon bij U gebracht, die een geest heeft die maakt 

dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, 
werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem 

op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en 
ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten 

uitdrijven, maar zij konden het niet.

Vers 20 En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem 
zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel 
op de grond en wentelde zich met schuim op de mond.



Vers 25 En toen Jezus zag dat de menigte 
samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest 
en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet 

kan spreken en die doof maakt ,Ik beveel u: ga uit 
hem weg en kom niet meer in hem terug! 

En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging 
hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, 

zodat velen zeiden dat hij gestorven was.  En 
Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en 

hij stond op.
Markus 9:17 - 18, 20, 25 - 27 HSV



Het spreken in vreemde talen (tongentaal)

En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, 
waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam 

er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij 

werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken.
Handelingen 2:1-4 HSV



Wat kunnen belemmeringen zijn voor het spreken in vreemde talen? 

- Kerkelijke tradities / gebrek aan onderwijs

- Intellect kan soms in de weg staan/moeite met het 
bovennatuurlijke

- Verkeerde ervaringen/angst

- Durf uit te stappen in geloof!

Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en 
verhinder het spreken in andere talen niet. 

1 Korinthe 14:39 HSV



Het “vallen in de Geest”

het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en 
toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten 
horen om de HEERE te prijzen en te loven, ja, toen zij de stem 

verhieven met trompetten, met cimbalen en andere 
muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de 

woorden : 

Voorzeker, Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor 
eeuwig, dat het huis, het huis van de HEERE , met een wolk 
vervuld werd. En de priesters konden, vanwege die wolk, 

niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de 
HEERE had het huis van God vervuld.

2 Kronieken 5:13-14 HSV



En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in 
onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit 

toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol 
zoete wijn.

Handelingen 2:1-4,12-13 HSV

Over de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste 
gebroken, al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben 
geworden als een dronkeman, als een man wie de 

wijn naar het hoofd is gestegen, vanwege de HEERE 
,en vanwege Zijn heilige woorden. 

Jeremia 23:9 HSV



- Daniel viel meerdere malen toen hij de visioenen 
kreeg van God (Daniël 8:15-18, 10:7 - 11)

- Ezechiël valt op de grond bij de heerlijkheid van de 
Heere (Ezechiël 1:28 2:1 - 2)

- Toen Jezus zich openbaarde aan de soldaten vielen ze 
op de grond (Johannes 18:3-6)

- Paulus valt op de grond als hij een visioen krijgt van 
Jezus (Handelingen 26:12-15)



Lachen in de Geest

En de discipelen werden vervuld met 
blijdschap en met de Heilige Geest.

Handelingen 13:52 HSV

De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Galaten 5:22 HSV



God lacht ook, we kunnen lachen na een bevrijding!

De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de 
rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. De Heere 

lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.
Psalm 37:12 - 13 HSV

Een pelgrimslied. Toen de HEERE de gevangenen van 
Sion terug deed keren, waren wij als mensen die 

droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en 
onze tong met gejuich. Toen zei men onder de 

heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen 
gedaan!  De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,  

daarom zijn wij verblijd.
Psalm 126:1 - 3 HSV



Lasteren van de Heilige Geest

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de 
demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder 
van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en 

zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf 
verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen 

enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal 
standhouden.  

En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen 
zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?  
En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie 

drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw 
rechters zijn.  



Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is 
het Koninkrijk van God bij u gekomen.  Of hoe kan iemand het 
huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij 
niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis 
leegroven.  Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet 

met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.   

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen 
vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de 
mensen niet vergeven worden.  En wie een woord spreekt 
tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; 
maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet 

vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de 
komende. 

Mattheüs 12:24 - 32 HSV



Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de 
mensenkinderen vergeven zullen worden, 

en de lasteringen die zij ook maar 
uitgesproken zullen hebben; maar wie 
gelasterd zal hebben tegen de Heilige 

Geest, die heeft geen vergeving in 
eeuwigheid, maar is schuldig en verdient 
het eeuwige oordeel. Want zij zeiden: Hij 

heeft een onreine geest.
Markus 3:28 - 30 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince

– De gaven van de geest van Derek Prince

– Gods kracht doorgeven van Derek Prince

– Authentic Fire van Michael L. Brown

– Vallen in de geest van Willem Ouweneel


