
Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

De Gever en Zijn Gaven 
 

 
 
 

Deel 2 

De Gaven of Manifestaties van  

de Heilige Geest 
Door C.J.H. Theys 

 
Hoofdstuk 10 

 

De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’ 

Wat is de Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’? 
Deze gave is de derde van de groep van ONHOORBARE (Geestes)gaven, waardoor God de christen iets doet KEN-
NEN of WETEN. De gave van “het Onderscheiden van geesten” is de “bovennatuurlijke” manifestatie van Gods Geest, 
die de christen openbaart WELKE of WAT voor geest/geesten er rondom hem/haar werkzaam is/zijn. 
Efeze 6:12 (HSV): “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 machten van het kwaad in de he-
melse gewesten.” 
Gods Geest stelt ons met deze gave in staat om een bovennatuurlijke blik te slaan in de wereld der geesten. Dat deze 
gave van ontzaglijk groot belang is voor de Gemeente van de Here Jezus Christus, behoeft geen nader betoog. Door 
de werking ervan wordt het Lichaam van Christus altijd en overal veilig gesteld! Prijst God voor Zijn wondervolle 
voorziening! 
Allen, die in enige bediening staan, moeten niet ophouden God om de manifestatie van deze (Geestes)gave in hun 
bediening te bidden, want alleen deze (Geestes)gave doet hen de soort geesten onderscheiden, die in deze laatste 
dagen werkzaam zijn in de mensen, die wij op de één of andere manier met het Evangelie moeten zien te bereiken, 
zoals:  
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• geesten van ongehoorzaamheid (waardoor men al gauw geneigd is tot ongehoorzaamheid, ook en vooral aan God en Zijn gebod
1
),  

• geesten van hoogmoed,  
• geesten van twistgierigheid (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot redetwisten of onverdraagzaamheid),  
• geesten van zelfmedelijden,  
• geesten van vleselijke lusten (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot allerlei soorten van verkeerde verlangens 

en/of seksuele uitspattingen),  
• geesten van murmurering (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot mopperen, klagen en/of ontevredenheid),  
• geesten van koppigheid,  
• geesten van onreinheid,  
• geesten van ontuchtigheid,  
• geesten van onmatigheid,  
• geesten van vitten en treiteren,  
• geesten van roddel,  
• geesten van onderkruiperij (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – afbreuk wil doen aan andermans werk), 
• geesten van zelfvoldaanheid,  
• geesten van (geestelijke) blindheid,  
• geesten van stomheid (het “met stomheid geslagen zijn”, waardoor men niets weet te zeggen of het – voor altijd of slechts tijdelijk – 

echt niet kunnen spreken),  
• geesten van onvastheid (waardoor men onzeker/wankelbaar/onevenwichtig is, en dus niet – of niet volkomen – beheerst wordt door de 

eigen wil of – nog belangrijker – door Gods wil), 
• geesten van leugen,  
• geesten van haat,  
• geesten van zelfbedrog,  
• geesten van zotternij (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is om dwaze of gekke dingen te doen),  
• geesten van spot (waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is om anderen, door een grap of gekheid, te bespotten en/of 

belachelijk te maken),  
• geesten van luiheid,  
• geesten van praatzucht (ofwel: het praatziek zijn, waardoor men al gauw – lees: dwangmatig – geneigd is tot onzinnig kletsen of rod-

delen),  
en van nog heel veel andere geesten,2 waarvan in de Bijbel wordt gesproken. 
Zoals christenen in deze laatste dagen “alles op alles” zetten om dit Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, waar 
en wanneer zij maar kunnen, zo grijpt de duivel iedere gelegenheid aan om in deze laatste dagen de wereld te be-
zoeken met een “opwekking” (ofwel: een herleving) van helse machten! Daarom kan en mag de Gemeente van Jezus 
Christus, juist in deze huidige tijdsbedeling, verwachten dat God Zijn geestelijke gaven – en DEZE geestelijke gave 
niet in het minst – in overvloediger mate  zal schenken. Halleluja! 
De (Geestes)gave van “het Onderscheiden van geesten” openbaart de christen verder, HOE God op een bepaald 
ogenblik in de samenkomst werkt en WELKE gave in manifestatie IS of KOMT. Hoeveel christenen maken niet de 
grote fout om hun samenkomsten te leiden volgens een VAST, van te voren opgemaakt programma, waarvan zij niet 
willen afwijken, TENZIJ God Zelf zou ingrijpen! Dat zij – zo doende – net zo vele malen lijnrecht tegenover de leiding 
van de Heilige Geest staan, beseffen zij niet eens, omdat zij niet in staat zijn om te onderscheiden, welke (Gees-
tes)gave op een gegeven moment in werking is of wordt gemanifesteerd! Pas als wij, christenen, met de Geest van 
God samenwerken en Hij IN ons werkt, zullen psychologen, psychometristen, telepaten, kristalkijkers, astrologen en 
handwaarzeggers onthutst, verstomd en verward zijn… net zoals zij dat waren op die eerste Pinksterdag en in die eer-
ste Pinkstertijd, toen zij de wonderbaarlijke manifestaties van Gods Geest zagen. 
Het is door de manifestatie van deze gave van de Heilige Geest, dat christenen (kunnen) onderscheiden of de werk-
zame gaven van “ALLERLEI TALEN”, “UITLEG van TALEN” en “PROFETIE” in de Gemeente wel “echt” zijn en niet 
“uit het vlees”! 
1 Korinthe 14:27-29 (HSV): “En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen 
gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente 

                                                           
1 Alle hier, tussen haakjes, vermelde teksten zijn – hopelijk ter verduidelijking – door A. Klein toegevoegd. 
2 Al deze geesten zijn net zovele machten van de boze  die de (gelovige) mens negatief beïnvloeden, waard oor het leven, 
maar vooral ook het geloofsleven niet TEN VOLLE tot  eer en verheerlijking van Zijn Naam zal kunnen zij n. Vandaar ook de 
noodzaak dat deze geesten bestaft en/of uitgeworpen dienen te worden (ofwel: dat de macht van deze geesten verbroken wordt), 
zoals we o.a. kunnen lezen in 2 Kor. 10:3-6a. (noot – AK) 
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zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie profeten spreken, en LATEN DE ANDEREN 
HET BEOORDELEN.” 
Ik heb mogen leren dat dit BEOORDELEN alleen dient te geschieden door hen, die waarlijk – vanwege hun uit-
gesproken geloofsleven met deze (Geestes)gaven – PR OFETEN zijn! 
1 Korinthe 2:15 (HSV): “De GEESTELIJKE MENS beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoor-
deeld.”  
Het was door deze gave, dat de Heilige Geest mij op een morgen – tijdens een samenkomst – de “geest van VER-
BEELDING” deed onderscheiden in een man, die op dat ogenblik “profeteerde”, nadat diezelfde (verkeerde) geest de 
man eerst had doen spreken van een “gezicht”! De Geest van God drong mij toen tot een bestraffing van die geest, 
waarop de man zweeg. 
 
Wat deze Gave NIET is 
“Het Onderscheiden van geesten” heeft niets te maken met wat de mensen zo gaarne beoefenen: achterdocht, wan-
trouwen, argwaan en/of verdenking. Nog veel minder heeft deze Geestesgave te maken met de zogenaamde “Chris-
tian Science”: zij ontkennen namelijk het bestaan van een duivel en van geesten. 
Het Schriftuurlijke “Onderscheiding van geesten” is niet een zéér sterk ontwikkeld gevoel voor verbeelding (d.i. het zich – 
onterecht – iets inbeelden). In de regel is het wel zo, dat personen, die aan dit laatste lijden, innerlijk al van het rechte pad 
afgeweken zijn. Zij zijn, zoals de Bijbel dat kernachtig zegt: “verdwaasd in hun overwegingen ... Zij hebben de waar-
heid van God vervangen door de leugen” (Rom. 1:21b-22, 25a). God haat menselijke verbeelding/inbeelding. 
Spreuken 6:16-19 (HSV): “Deze zes haat de HERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:… een hart dat zondige 
plannen smeedt (SV: een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt),… een valse getuige die leugens blaast,…”  
Het was om deze reden, dat God de zondvloed deed komen en daardoor een einde maakte aan alle vlees. 
Genesis 6:5 (HSV): “En de HERE zag dat de slechtheid van de mens op de aar de groot was, en dat al de ge-
dachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar s lecht waren .” 
Gode zij dank voor alle genade, ons in Jezus Christus geworden, waardoor het ons mogelijk is om over deze dingen 
de overwinning te behalen. 
2 Korinthe 10:3-5 (HSV): “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze 
strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken (SV: tot neerwerping der sterkten, d.i. tot 
verbreking/uitwerping van de machten van satan). Want wij breken valse redeneringen af (d.i. wij zullen de valse/satanische overleggin-
gen verbreken/uitwerpen) en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen 
om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” 
Deze BOVENNATUURLIJKE gave wordt niet geschonken om iets van de menselijke geest te weten te komen. Zelfs 
zondaren kunnen van deze wetenschap, die men psychologie noemt, een studie maken en het daarin zeer ver bren-
gen. Daarom juist heeft de (Geestes)gave van “het Onderscheiden van geesten” NIETS met psychologie of met 
“mensenkennis” te maken. 
1 Korinthe 2:11a (HSV): “Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem 
(of haar) is?” 
“Het Onderscheiden van geesten” is ook niet de gave van “toekomst voorspellen”. Dit laatste wordt gedaan door een 
zogenaamde “waarzeggende geest”. Zo’n geest is niet van God; die is van de duivel! Satan heeft hiermee de Geest-
esgave van “een Woord van Kennis” en die van de “Profetie” GEKOPIEERD. 
Wanneer echter de gave van “het Onderscheiden van geesten” in werking komt, stelt die de christen in staat om de 
waarzeggende geest te onderscheiden. 
Handelingen 16:16-18 (HSV): “En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin 
(SV: dienstmaagd) die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten 
met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de 
Allerhoogste, die ons een (SV: de) weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus , 
die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u i n de Naam van Jezus Christus uit 
haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment u it haar weg. ” 
God schenkt ons deze Geestesgave niet om die te verwarren met de één of andere “spiritistische geest”. DE BIJBEL 
VEROORDEELT HET SPIRITISME! Als onze geliefden en dierbaren “in Christus” gestorven zijn, dan zijn zij nu bij de 
Here Jezus. Als ze NIET “in Christus” gestorven zijn, dan worden hun geesten bewaard in het dodenrijk. De geesten 
van de gestorvenen hebben hierdoor volstrekt geen contact met de op aarde nog levende mensen; iets wat God in Zijn 
Woord de mensen ook ten strengste verbiedt. 
Deuteronomium 18:10-12 (HSV): “Onder u mag niemand gevonden worden die… waarzeggerij pleegt, die wolken duidt 
of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raad-
pleegt, of die bij de doden onderzoek doet (d.i. die DE DODEN “RAADPLEEGT”). Want iedereen die zulke dingen doet, is 
een gruwel voor de HERE....” 
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Geesten van gestorven mensen dwalen niet in de lucht rondom ons, zoals spiritisten geloven en zoals de duivel wil, 
dat ook u dat gelooft, want al die manifestaties die er van gestorvenen (lijken te) zijn, zijn net zovaak leugenmanifesta-
ties vanwege demonische machten , “geesten van Endor” (zie 1 Sam. 28:13-20). 
Gedenk aan uw Schepper in uw jonge dagen, eer “het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terug-
keert tot God, Die hem gegeven heeft.” (Pred. 12:7, HSV)  
De geesten van de rechtvaardigen bewaart hij bij Zich in de hemelen; de geesten van de ongehoorzamen en onge-
lovigen bewaart Hij in het dodenrijk… 
Prediker 9:5b (HSV)zegt: “…maar de doden weten helemaal niets…” aangaande de dingen op deze aarde. Weest u 
van één ding overtuigd! Zoveel te meer als het spiritisme in deze laatste dagen terrein wint en het aantal van door de 
duivel bezeten mensen groeit, zoveel te meer hebben wij, christenen, de gave van “het Onderscheiden van geesten” 
NODIG. 
 
Bijbelse voorbeelden van deze Gave 
Door de manifestatie van deze wonderbaarlijke Geestesgave, ONDERSCHEIDDE Jezus die 2000 demonen in één 
mens (zie Mark. 5:7-13). 
Filippus, de evangelist en opwekkingsprediker, doopte in Samaria ook een zekere Simon, die voorheen aan toverij 
deed en daarmee de zinnen van het volk van Samaria in vervoering bracht. Naar het uiterlijk scheen hij zich bekeerd te 
hebben, waardoor hij ook door Filippus gedoopt werd. Filippus onderscheidde de kwade geest niet, DIE NOG STEEDS 
IN HEM WAS. De apostel Petrus ONDERSCHEIDDE die duivelse geest wèl en zei toen: “Laat uw geld met u naar het 
verderf (SV: ten verderve) gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt! U hebt part noch deel aan deze 
zaak, want UW HART IS NIET OPRECHT VOOR GOD… WANT IK ZIE dat u zo bitter als gal bent en een kluwen on-
gerechtigheid” (Hand. 8:20-23, HSV). 
Hier leren wij, dat deze Simon wèl geloofde, maar dat hij dit deed met zijn verstand (zie Hand. 8:13); zijn hart was 
echter niet oprecht voor God (zie Hand. 8:21). Hoe worden ook wij door dit voorbeeld overtuigd van de noodzaak van 
de manifestatie van de gave van “het Onderscheiden van geesten” ! 
Barjezus was een Jood; hij was een tovenaar en een valse profeet. Deze Elymas (d.i. tovenaar) probeerde de stad-
houder, Sergius Paulus, van het geloof af te keren. Paulus, die de duivelse geest ONDERSCHEIDDE, weerstond en 
bestrafte hem. 
Handelingen 13:9-11 (HSV): “Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), VERVULD met de Heilige Geest , keek 
hem doordringend aan, en zei: O DUIVELSKIND, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle 
gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Here te verdraaien? En nu, zie, de hand van de 
Here is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op 
hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden.” 
Vlak voor de gaven van “genezingen” door Paulus te Lystre werden gemanifesteerd, was de gave van “het Onder-
scheiden van geesten” in hem werkzaam, waardoor hij de goede geest in die kreupelgeborene ONDERSCHEIDDE. 
Handelingen 14:9-10 (HSV): “Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij ZAG dat hij 
geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond.” 
De naamloze dienstmaagd, bezeten door een waarzeggende geest, volgde Paulus en Silas, roepende: “Deze mensen 
zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste” (zie Hand. 16:17, HSV). Wat deed Paulus toen? In plaats van haar één 
van de steunpilaren van de Gemeente te Thyatira te maken, werd de Heilige Geest in Paulus toornig… en door de 
kracht van de Geest van God, werd die DUIVELSE GEEST uit haar geworpen! Paulus ONDERSCHEIDDE die kwade 
geest echter op tijd (zie Hand. 16:16-18). 
Zo zijn er nog vele andere voorbeelden hiernaast te noemen. De Here Jezus ONDERSCHEIDDE eveneens die 7 
kwade geesten in Maria, net zo goed als die geest van VOOROORDEEL in Johannes en Jakobus, en net zo de geest 
van HEBZUCHT in Judas, alsook de Geest van HOOGMOED in de discipel Petrus! 
En wat de Here Jezus heeft gedaan gedurende Zijn rondwandeling op deze aarde, kunnen wij, christenen, ook doen, 
want Hij heeft Zelf gezegd: “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook d oen, en hij zal GROTERE DOEN 
dan deze , want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Joh. 14:12, HSV).3 
Glorie voor Jezus! 

C.J.H. Theys 
 

Tot zover hoofdstuk 10 (van deel 2) 

                                                           
3 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De UITEINDELIJKE, Goddelijke HEERLIJKHEID van de WA -
RE Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de 1 ste Gemeente/Kerk ”, van E. van 
den Worm. (noot – AK) 


