
Onderwerp: Spirituele oorlogvoering 

Les 8- Onderscheiden van geesten, een noodzakelijk gave 

Tekst: Handelingen 16.16-22 

Gids voor deze Preekstudie:  

• Begin Lifegroup met gebed ( max 5 minuten) 
• Begin gesprek met de Icebreaker ( max 5 minuten) 
• Ga verder met punt 2 ( max 10 minuten) en daarna punt 3 ( max 30 minuten) 
• Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar ( max 10 minuten) 
• Opmerking: de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook  

proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat 
er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van 
de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van 
je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons 
geroepen om het leven te implanteren, vrienden en buren uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je 
eigen groep te stichten.  

Vraag LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een 
zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als 
leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete 
punten. ( max 2 minuten per persoon)  

                   

INTRODUCTIE 

De geestelijke mens is de persoon met de Heilige Geest en heeft daarom betere positie om elke 
situatie te begrijpen. Dit is anders dan degene die God niet kent. Maar het verhaal van de bevrijding 
van de wichelroede van Filippi, tijdens de tweede zendingsreis van de apostel Paulus laat zien dat de 
geestelijke onderscheiding gaat verder, omdat het verwijst naar "gave van het onderscheiden van de 
geesten" (1 Kor 12,10). 

 

II - DE WAARZERGSTER VAN FILIPPI 

Wie echt de kracht van God in het leven heeft ervaren, kan niet door bedriegers worden geleid. God 
staat soms toe dat het bovennatuurlijke uit vreemde bronnen het geloof van de gelovige en zijn 
spirituele ervaring beproeft. 

1. Een redelijke evaluatie. De jonge waarzegster was bezeten door de geest van duisternis; daarom 
kwam haar boodschap niet van zichzelf, maar van de geest die haar onderdrukte. Satan is de vader 
van leugens (Johannes 8:44) en de belangrijkste tegenstander van Gods werk (Hand. 13.10). Waarom 
dan zou de waarzeggende geest de twee boodschappers van God, Paulus en Silas, loven door hen te 
bevestigen als aankondigers van de weg van redding? Het is duidelijk dat daar iets mis mee was. 

 2. De geest van waarzeggerij. De jonge tovenares "een waarzeggende geest" v16, de Griekse term 
hier gebruikt wordt python, "Python, een waarzeggende geest", vandaar de term " Pythia", 
geassocieerd met hekserij. Python was de slang die het orakel in Delphi hield, in het oude 
Griekenland, dat volgens de mythologie door Apollo werd gedood. Uiteindelijk werd python gebruikt 



voor waarzeggerij of buikspreker, die in het Grieks is engastrimythos, Gaster, "buik" en mythos, 
"woord, speech", waarvan het idee is om orakels of voorspellingen geven vanuit de buik, de 
gedachte was dat iemand zo'n geest in zijn buik had. De engastrimythos woord komt niet voor in het 
Nieuwe Testament, maar is aanwezig in de Septuagint (Lv 19.31; 20.6) en toegepast op de heks van 
En-Pain (1 Samuël 28.7,8). 

 

3. Waarzeggerij gisteren en vandaag. Mozes somde een aantal veel voorkomende 
wichelarijpraktijken op tussen de Kanaänieten (Dt 18.14) en de Egyptenaren (Is 19.3), die Israël zou 
moeten verwerpen. Dit geldt ook voor christenen, omdat deze praktijken tegenwoordig nog steeds in 
de samenleving aanwezig zijn. Het lijkt erop dat deze dingen de mensen betoveren, zoals gebeurde in 
Samaria met Simon, de tovenaar (Op 8, 9-11). Dergelijke praktijken omvatten, direct of indirect, 
magie, astrologie, alchemie, helderziendheid, tarot, handlezen, necromantie, numerologie 
enzovoort. Het zijn weerzinwekkende praktijken in de ogen van God omdat het een vorm van 
afgoderij is (Openbaring 21.8; 22.15). Als onderdeel van magie is waarzeggen een oude kunst van het 
voorspellen van de toekomst door verschillende middelen: intuïtief, uitleg van dromen, brieven, 
handlezen, etc. 

 

III - ERKENNING VAN DE MACHINATIES VAN SATAN. 

De Heer Jezus stelde elke gelovige de noodzakelijke voorwaarden ter beschikking om onderscheid te 
maken tussen het valse en het ware, waardoor hij het werk van God kon doen. Hij zei: "Zie, Ik zend u 
als schapen onder de wolven" (Mt 10,16), en dat, uitgerust met geestelijke wapens van de 
verdediging en de aanval van het rijk der duisternis (2 Kor 10,1-5). Spirituele onderscheiding is een 
belangrijk wapen in het arsenaal van de Heilige Geest. 

1. De gave van de Heilige Geest. De gave van het onderscheiden van de geesten verschijnt kort na de 
gave van profetie (1 Kor 12,10); Om deze reden associëren velen de verweesde gave als een middel 
om de profetieën te 'beoordelen' (1 Cor. 14.29). Maar de context van het Nieuwe Testament laat 
zien dat het niet zijn enige functie is. Het dient ook om de manifestatie van de Heilige Geest te 
onderscheiden van de manifestaties van profetieën, tongen, visioenen, uit demonische bronnen, en 
om ons te beschermen tegen satanische aanvallen. Het manifesteert zich in situaties waarin het niet 
mogelijk is om, met menselijke hulpbronnen, de oorsprong van de bovennatuurlijke manifestatie te 
identificeren. 

 

 2. Een demonische strategie om de mensen te verwarren. Het is zeer vreemd dat de boze geest die 
handelde in het leven van de jonge vrouw kwam gillend in het publiek voor vele dagen en prijsde 
Paulus en Silas met de woorden: "Deze mannen, die verkondigen ons de weg der zaligheid, zijn 
dienaren van de Allerhoogste God" ( v.17). Dit was niet de enige keer dat Satan op deze manier 
verder ging (Mc 5.7). Adam Clarke merkt op dat de 'getuigenis over de apostelen in wezen waar was, 
om hun reputatie te vernietigen en hun nut te verpesten'. Het duivelse doel hier was om de mensen 
het valse idee over te brengen dat de boodschap die Paulus en Silas predikten hetzelfde zou zijn als 
de jonge waarzegger. 

 



3. De bevrijding van de jonge waarzegger. Deze jonge dame was een slaaf die veel voordeel aan hun 
meesters gaf met deze occulte praktijk (v.16). Bevrijd door de macht van de naam van Jezus, zagen 
de eigenaars dit als een economisch verlies, en ze brachten de missionarissen aan de lokale 
autoriteiten. De bevolking zag niet het wonder van de grote bevrijding van het meisje, en Paulus en 
Silas werden niet gemeld door de verdrijving van de boze geest van de jonge dame, maar ze werden 
beschuldigd van het verstoren van de rust en werd zelfs niet gehoord, dat wil zeggen, ze hadden niet 
het recht om te reageren. Ze werden gegeseld en in de gevangenis geplaatst (vers 19-22). Jezus werd 
ook persona non grata in Gerasenen vanwege de schade van de varkensfokkers (Mc 5.16-18). Helaas 
spreekt de winst vandaag nog steeds luider. 

 

 4. De behoefte aan de gave van onderscheiding. Het onderscheidingsvermogen van de Geest stelt 
ons in staat om alles te weten wat onmogelijk te weten is via menselijke hulpbronnen. De zaak van 
Paulus en de waarzegster van Filippi is emblematisch, een klassiek voorbeeld van het gebruik van dat 
gave in het echte leven. Erkenen de kwaadaardige oorsprong van een ziekte, de demonstratie tegen 
de kerk is niet zo moeilijk, maar in de context van Paulus, en de lof van de waarzegger, dit was vrijwel 
onmogelijk zonder de werking van de Heilige Geest. 

 

CONCLUSIE 

Satan is een expert in misleiding en vermomming, in liegen en het uiterlijk: "Want de satan zelf 
verandert zich in een engel van het licht" (2 Kor 11,14). Hij is een bekwaam wezen en boven elke 
mens in de kunst van bedrog en leugens; hun vermommingen zijn alleen waarneembaar door de 
Heilige Geest: "omdat we hun schema niet negeren" (2 Kor 2.11). Soms belanden zelfs gelovigen 
door gebrek aan waakzaamheid in de val van de duivel. 

 


