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WIE HEEFT GEESTELIJK INZICHT? 
 

5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw 
wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van 

het kwaad; Spr.3 

Wanneer wij kijken naar onze hedendaagse maatschappij, dan zien wij dat er zoveel 
levensovertuigingen zijn, en denk- “beelden” waarvoor men buigt. (Jes.44:17,18) Iedereen 
denkt voor zich dat hij de beste levensprincipes volgt. Toch stellen wij vast dat onze 
maatschappij langzaam in ernstig verval komt op alle terreinen van dit aardse leven.  
 

De geestelijke duisternis neemt opnieuw toe, zoals 
vroeger eens de Bijbel tot verboden lectuur werd gesteld 
door het Babels christendom.  Bijbelgetrouwe christenen 
begrijpen dat de oorzaak zekerlijk bij de mens ligt die de 
principes, geboden en raadgevingen van zijn Schepper 
negeert. God is hun licht niet meer, zij struikelen! (Spr.4:19) 

(2 Sam.22:29) (Ps.18:29) (Ps.82:5)  

 
 

Mensen maken zich eigen wetten, geloofsboeken, geloven opnieuw in verdichtsels en 
mythen, die de Waarheid verlaten. (2 Tim.4:4- Titus 1:14)  

 

Kerkleiders hebben beslist in afhankelijkheid van hun eigen inzichten en belangen, wat 
canoniek of apocrief is, en als gevolg, verloren Bijbelboeken. 
Een ongelovig mens handelt en leeft zoals zijn eigen hart denkt. Het denken of ons hart, 
zoals de Bijbel gebruikt, van ieder mens is vanaf zijn geboorte zondig, afwijkend en mist 
het doel van ons aards bestaan! (Mark.7:21). 
 

Geestelijk inzicht, nog beter dan gezond verstand! 
 
Geestelijk inzicht, dat is wat de mens nodig heeft, en wat de Geest der waarheid de 
mens wil leren. Geestelijk inzicht krijgen is Gods wil en doel begrijpen. Paulus leert dat het 
de “agape” liefde is, welke in ons hart uitgestort is, die de wedergeboren christen in staat 
stelt te begrijpen en inzicht te krijgen over wat Jezus deed en straks zal doen. (Rom.5:5) De 
ongelovige mens wil alles beter weten dan God zelf, op denkt zo. (2 Kor.5:15) Zonder Jezus 
zou de mensheid compleet verdwijnen! Er komt een nieuwe schepping, met nieuwe 
mensen, met geestelijk inzicht! 
  

12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben 
het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in 
de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben.Joh.8 

 
De satan verkondigt zijn eigen dwangmatige 
godsdiensten, zonaanbidding, en vele andere 
religieuze instellingen welke zullen leiden tot de 
wereldkerk. Een machtige kerk, een macht der duisternis, vormt zich snel vandaag.  
(2 Kor.6:14) (Kol.1:13) 

Zo gaan vele mensen traditioneel en religieus denken, niet geïnspireerd door de Geest der 
waarheid, niet Bijbelgetrouw, maar door de oude leugengeest, zo werd Eva bedrogen. 



2 
 

De duivel demoniseert, radicaliseert, mensen tot een moordende godsdienst, let op de 
geschiedenis met brandstapels, vandaag met gruwelijke onthoofdingen. Mensen die in de 
duisternis blijven zullen niet behoren tot de nieuwe schepping. (Joh.12:46)  
 
Jezus sprak: 
Joh 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 
mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 
leugen. 

 

Hoe vermeerdert een mens geestelijk inzicht? 
 

Ps 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een 
goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt 

eeuwig stand. 

 
Ontzag voor Gods Woord hebben, is het begin van wijsheid, 
dit is de sleutel. Gods wijsheid staat in de Bijbel, enkel in dit 
boek vinden wij wat Gods wil is, en kunnen wij heel scherp 
onderscheid maken tussen goed en kwaad, waarheid en 

leugen. Daarom is enkel de Bijbel heilig, uniek. (Hebr.4:12) 
De echte Schrijver van de Bijbel is de Geest der waarheid, Hij inspireerde alle 
Bijbelschrijvers. De profeet Daniel kreeg inzicht van boven! (Dan.9:22).  
Het is deze H. Geest die men nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen en inzicht te krijgen; 
Dit inzicht noemt men geestelijk inzicht. Ieder geboren mens is geestelijk slechtziend, 
door de gevolgen van de zondeval, het niet willen luisteren naar de God van Israël! 
Jezus maakte duidelijk het onderscheid tussen zijn discipelen die de geest “in” zich 
zouden krijgen en al de andere mensen, de wereld. Sommigen die zich vandaag apostel 
noemen gebruiken die de naam van de H. Geest als het past of niet. Ze spreken dan uit 
een andere geest die de gemeenten binnensluipt! (2 Kor.11:14) (1 Tim.4:1) 
 
Ons geestelijk inzicht is sterk afhankelijk in groei van ons “betrachten” en proberen 
toe te passen alle raad die God ons geeft in Zijn woord. Het geestelijk inzicht kan 
toenemen of afnemen in het leven van een wedergeboren christen. (Ps.119:104) 

 
Spr 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun 

op uw eigen inzicht niet. 
De mens is van nature uit geneigd steeds op zijn eigen wetenschap en mogelijkheden te 
vertrouwen.  Daarom is het zo belangrijk dat ouders letten op wat hun kinderen op school 
worden aangeleerd. Het vorderen van de wereldse wetenschap veroorzaakt 
hoogmoedige, rijke en geldzuchtige mensen, en men vertrouwt niet meer verder op God. 
(Ps.49:21). (Spr.3:5) 
 

BIJBELS INZICHT OF ZIEN GEEFT HOOP! 
4 daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen 
toedraagt, 5  om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in 
de prediking der waarheid, (1-6) het evangelie, 6 dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld 
draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de 
genade Gods in waarheid hebt leren kennen; 7 zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze 
geliefde mede dienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is,8  en ons ook kenbaar 
gemaakt heeft uw liefde in de Geest. 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord 
hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt 

worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Col.1 
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De hoop die voor de christenen is weggelegd in de hemelen, is iets wat nog geen enkele 
christen heeft gezien met eigen ogen. (1Co 2:9)   
Toch hebben er in de geschiedenis vele christenen hun leven ingezet en verloren, omwille 
van deze beloofde toekomst. Zo weet ieder kind van God met zekerheid dat hij een 
aangenomen kind van God is geworden, en dat de Bijbel de enige waarheid is. (Geboren 
uit water en Geest) 
Christenen laten zich enkel beïnvloeden door de woorden van God. Christenen nemen 
beslissingen die een ongelovige niet kan begrijpen. Wanneer christenen in zeer moeilijke 
omstandigheden terecht komen, dan speelt “geestelijk inzicht” een bijzondere rol. Het 
onzichtbare kunnen zien? 

INZICHT = ZIEN 
 

2 Kon.6:8-23 Elisa’s optreden tijdens de oorlog tussen Aram en Israel. 
 

Vers 15. De koning van Aram wilde 
Elisa gevangennemen.  Elisa was 
omsingeld door tal van soldaten van 
Aram. Hij kon niet meer ontsnappen. 
Zijn knecht deelt het hem de toestand in 
paniek en angst mede. 
Deze situatie tekent een beeld waarin 
wij ons soms ook kunnen bevinden. Dan 
zeggen wij, nu zie ik het niet meer 
zitten, ik kan het niet verder aan. Je kunt 

hopeloos en soms depressief worden. Hier in deze oorlogsomstandigheden, reageert Elisa 
kalm en rustig tegenover zijn knecht die het slechte nieuws al in de vroege morgen kwam 
brengen. 
 

Hoe is het mogelijk dat Elisa, die toch ook maar een mens was, 
zo kalm kon reageren, toen zijn leven op het spel stond? 

 

Elisa had geestelijk inzicht! 
 
Elisa brengt zijn knecht tot rust en kalmte, met woorden van inzicht. 
2Ko 6:16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.  

Die knecht kon hebben gedacht, de profeet is helemaal gek van schrik geworden.  
De knecht zal wellicht rond hebben gekeken of er toch geen mogelijkheid was om te 
vluchten of te ontsnappen. De dood loerde naar hen. 
De knecht kon zelfmoord hebben gepleegd als koning Saul, en zoals velen vandaag, die 
steunen op hun eigen menselijk inzicht. Die man zocht vanwaar zijn hulp zou komen.  
 

Elisa laat zijn knecht zien. Geeft hem “inzicht”. 
 
Maar de knecht zag de krijgers van Elisa niet, en zal dan zeker, hebben gedacht Elisa is 
nu knettergek geworden. Wat voor wartaal spreekt hij nu? De knecht was geestelijk blind 
en zonder diepgaand vertrouwen.  
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2Ko 6:17  En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE 
opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en 
wagenen rondom Elisa.  

 
Voor wij iemand willen helpen in een angstige en kommervolle toestand, moeten wij 
bidden dat God zijn ogen opent en hem geneest van zijn eigen kortzichtige eigenzinnige 
visie op het leven. God is altijd groter dan een groot probleem. 
 

18 Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. 

 
Toen liet God die knecht, de onzichtbare legermacht zien 
rond Elisa. Hij zag vurige paarden en wagens, beeld van 
een grote legermacht. Sommigen denken nu vandaag 
aan een leger Ufo’s. (Demonisch) Wij denken eerder aan 
een engelenmacht van God. Dit toonde aan dat de 
knecht nu eens en voor altijd kon zien dat God met Elisa 
was, en nu ook met hem! Wat een ervaring voor deze 
knecht.  
Wie een kind van God is, mag weten dat God met hem 
is, waarom zou hij nog twijfelen? (Matth.14:31)  
 

7  De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
8  Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Psalm 34 

 
Wie Hem vrezen hebben geestelijk inzicht en worden uit hun moeilijke situatie gered. 
Zo bad Elisa tot God, dat hij zijn vijanden zou slaan met blindheid! En ze werden blind! 
Zo kunnen wij hier leren, dat allen die willen strijden in eigen kracht en naar eigen inzicht, 
een blindheid zullen ervaren als ze “de waarheid” willen bestrijden! 
Daarom is het belangrijk God te leren kennen en ervaren, dit is geen theorie of theologie!  

 
Wie gelukkig wil worden, heeft geestelijk inzicht nodig,  

genezen worden van blindheid. 
 

 
 

 
 
 
 

 
8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie 

inzicht bewaart, vindt geluk.Spr.19 
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