SEED & BREAD
FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY
Otis Q. Sellers, Bijbelleraar
Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland
www.lachairoi.org

Nr. 89

‘Geestelijk’ – een woordstudie
In de vorige studie heb ik laten zien dat het woord ‘geestelijk’ een
bijvoeglijk naamwoord is dat specifiek door de Geest is gebruikt om
zaken aan te duiden die voortgebracht zijn door de Geest van God, die
direct van God afkomstig zijn zonder tussenkomst van menselijke of
natuurlijke processen. Ik geloof dat deze definitie licht zal werpen op
elke tekst waarin het voorkomt en het is mijn bedoeling dat in deze
tweede studie aan te tonen.
Om deze definitie nog meer kracht bij te zetten moet ik u zeggen dat het
mijn vaste overtuiging is dat Adam, toen hij werd geschapen, een
geestelijk lichaam had. Er is geen sprake van een man en een vrouw
die samen zijn gekomen om hem voort te brengen. Hij heeft geen
geboorteproces meegemaakt, zoals u en ik. Hij is nooit een baby
geweest, had geen vader of moeder; maar hij was in elk opzicht een
mens. Aangezien hij alleen door God is voortgebracht, zonder
menselijke tussenkomst of natuurlijk proces, was hij geestelijk. We
zullen nu zien hoe deze definitie in de gedeelten past waarin het woord
pneumatikos wordt gevonden.
Romeinen 1:11. ‘Enige geestelijke gave.’ De boodschap die door
Paulus werd verkondigd was niet naar de mens; hij had het niet van
mensen ontvangen; hij had het niet in één of andere school geleerd; ook
had hij het niet geleerd van één van de andere apostelen (Gal. 1:11,12).
Daarom was het een ‘geestelijke gave’ die hij aan de mensen te Rome
wilde doorgeven.
Romeinen 7:14. ‘De wet is geestelijk.’ Vele verboden en aanwijzingen

in de wet van Mozes waren niet nieuw. De mens had de noodzaak al
ingezien van bepaalde beperkingen; het geweten vertelde hen dat zij op
het juiste spoor zaten; en al voor Mozes hadden heersers die
vastgesteld voor hun onderdanen. De wet van Mozes was evenwel een
Goddelijk product. Mozes heeft het alleen maar afgeleverd. De wet was
werkelijk geestelijk. Hij kwam van God zonder enige menselijke inbreng.
Romeinen 15:27. ‘Hun geestelijke goederen.’ De geestelijke
goederen van Israël, waaraan de heidenen deel hadden gekregen,
waren geheel uit God. Zij hadden niets dat de moeite waard was om
aan iemand te geven, behalve wat zij van Hem hadden ontvangen.
I Corinthe 2:13. ‘Het geestelijke met het geestelijke vergelijken.’ In
de context van dit gedeelte vertelt Paulus over ‘spreken van wijsheid
onder de volmaakten’ (I Cor. 2:6, St.Vert.). Hier spreekt hij over de
overeenstemming tussen dat wat geestelijk is en zij die geestelijk zijn.
Hij nam door God voortgebrachte waarheden en gaf deze aan door God
voortgebrachte gelovigen.
I Corinthe 2:15. ‘De geestelijke mens.’ Hier wordt onderscheid
gemaakt tussen de ziel-ige (psuchikos) mens en de geestelijke
(pneumatikos) mens. Het belangrijkste kenmerk van een ziel-ige mens
is dat hij de dingen van de Geest van God afwijst en hij kan ze ook niet
kennen, want zij worden alleen geestelijk onderscheiden.
Daartegenover staat de door God voortgebrachte gelovige die de
dingen van de Geest Gods aanneemt.
I Corinthe 3:1. ‘Ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen.’
Als gelovigen die door de Geest van God waren voorgebracht, waren zij
geestelijk. Maar door hun tekortkomingen kon Paulus hen niet als
zodanig aanspreken.
I Corinthe 10:3,4. ‘Geestelijk voedsel… geestelijke drank…
geestelijke rots.’ Dit gedeelte is de basis voor mijn definitie van het
woord ‘geestelijk.’ In Johannes 6:1-14 lezen we over de verstrekking
van voedsel aan ongeveer vijfduizend mensen. Onze Heer begon met
vijf gerstebroodjes en twee sardientjes, de lunch van een jongen. Dat
was materieel voedsel, geproduceerd met natuurlijke middelen, wat,
ingeval van de gerstebroodjes, was begonnen met het zaaien, de
groeitijd, de oogst, het dorsen, malen en bakken. De Here Jezus
produceerde gerstebroden zonder al deze dingen. De broden die de
jongen had meegenomen, kunnen niet geestelijk worden genoemd. De
broden die de Here Jezus heeft geproduceerd, kunnen wel geestelijk
worden genoemd. Zij zijn door Hem geproduceerd zonder al die
natuurlijke processen.
I Corinthe 12:1 en 14:1. ‘Geestelijke gaven.’ Het woord ‘gave’ in beide

teksten is door de vertalers tussengevoegd. Er is een of ander
zelfstandig naamwoord nodig om de zin compleet te maken. ‘Gaven,’
‘begaafdheden,’ ‘uitingen’ en ‘personen’ zijn door verschillende vertalers
hiervoor gebruikt. Het woord ‘begaafdheden’ spreekt mij meer dan alle
andere aan. Maar waar Paulus dan ook op gedoeld mag hebben, we
weten dat hij sprak over iets dat uitsluitend door de Geest van God is
voortgebracht.
I Corinthe 14:37. ‘Indien iemand meent een profeet of geestelijk
mens te zijn.’ Ik denk niet dat ik een profeet ben en ik beweer ook niet
dat ik geestelijk ben. Veel mensen zijn geneigd zichzelf als geestelijk te
beschouwen en zij zijn snel geneigd geestelijkheid aan anderen toe te
schrijven als zij van hetzelfde hout gesneden zijn. Ik beweer van mijzelf
niet dat ik geestelijk ben en ik ben ook niet geneigd anderen zo te
beschouwen. Ik beweer echter wel dat ik als gelovige in de Here Jezus
Christus, door God voortgebracht, de beschikking heb over vele zaken
die zonder meer geestelijk zijn. Ik heb geloof in het verslag dat God over
Zijn Zoon heeft gegeven. Ik heb vergeving ontvangen die geheel uit God
is. Ik heb verlossing en alles wat onder redding valt en van deze dingen
is God de auteur en Hij is daar geheel en al verantwoordelijk voor. Er is
geen priester geweest die mij absolutie heeft gegeven; geen bloed van
stieren of bokken heeft mij verlost. De dingen waar ik aanspraak op
maak als gelovige, zijn volkomen geestelijk. Zijn komen uit God. In de
huidige bedeling kan de ene mens niet geestelijker zijn dan de andere.
Sommigen zijn vromer, trouwer en ijveriger, ja, zelfs meer geneigd tot
gebed en voorzichtigheid, maar alle gelovigen zijn nu in Christus Jezus
en er is niemand die aanspraak kan maken op geestelijke bezittingen
die niet het gemeenschappelijk bezit zijn van allen.
I Corinthe 15:44-46. ‘Een geestelijk lichaam opgewekt… er bestaat
ook een geestelijk lichaam.’ Als we hier de platonische opvatting over
het ‘immateriële’ proberen te lezen in het woord ‘geestelijk,’ spreken de
twee woorden ‘geestelijk’ en ‘lichaam’ elkaar vierkant tegen. Het zou
ongeveer hetzelfde zijn als ‘koude hitte,’ of ‘heet ijs.’ Zulke dingen
bestaan niet. Toen Jezus Christus uit de dood was opgewekt, nodigde
Hij Zijn discipelen uit Hem aan te raken, met de woorden: ‘Een geest
heeft geen vlees en beenderen, zoals gij ziet, dat Ik heb’ (Luc. 24:39).
Hij had dus in de opstanding een materieel lichaam; en wij kunnen
verwachten dat dit ook met ons het geval zal zijn.
Galaten 6:1. ‘Gij, die geestelijk zijt.’ Dit waren mensen van vlees en
bloed, en toch worden zij als geestelijk aangemerkt.
Efeze 1:3. ‘Alle geestelijke zegening.’ Het gebruikelijke cliché dat
gebruikt wordt als mensen te maken krijgen met deze uitdrukking is dat

‘onze zegeningen geestelijk zijn in de hemelse, terwijl Israëls
zegeningen materieel zijn op de aarde.’ Een dergelijke uitspraak
impliceert dat materieel het tegendeel is van geestelijk en dat Israël
geen geestelijke zegeningen zal ontvangen. Hoe kunnen mensen iets
dergelijks beweren gelet op de woorden van Jeremia: ‘Ik zal mijn wet in
hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een
God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn’ (Jer. 31:33)? Het gaat hier
ongetwijfeld om grote geestelijke zegeningen. Het vers in Efeze spreekt
over ‘elke geestelijke verheffing’ en duidt op de verheffingen waarvan
alleen God de auteur is – verheffingen die ons deel zullen zijn zonder
menselijke inmenging of natuurlijk proces. De Paus in Rome mag dan
door mensen in deze tijd verheven worden, maar zal hij ooit zo worden
verheven door God?
Efeze 5:19. ‘Geestelijke liederen.’ Dit moet betrekking hebben op
liederen waarvan God de auteur is. ‘God, mijn Maker, die lofzangen
geeft in de nacht’ (Job 35:10).
Efeze 6:12. ‘Tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’ Het lijkt
erop dat alles wat ik heb gezegd over de betekenis van ‘geestelijk’ wordt
tegengesproken in dit vers. Maar dat is niet het geval, want er is hier
sprake van een zeer gebrekkige vertaling van het Grieks. ‘Geestelijk’ is
hier pneumatika, accusatief, onzijdig, meervoud. ‘Boosheden’ is poneria,
genitief, enkelvoud. Deze woorden stemmen niet overeen in naamval en
getal en kunnen niet tezamen worden gebruikt. Aangezien er hier geen
zelfstandig naamwoord voorkomt, moet er een worden toegevoegd. Er
zou moeten staan: ‘tegen de geestelijke krachten van boosheid onder
de meest verhevenen.’ Tegen deze krachten voeren wij onze strijd. Als
we begrijpen dat onder ‘krachten’ hier de macht om krachtig en effectief
te handelen, of de macht om te overtuigen en te be ïnvloeden, verstaan
moet worden, en als we in satan het grootste voorbeeld daarvan zien, is
het niet zo moeilijk om het woord ‘geestelijk’ hier te begrijpen. Waar
heeft satan zijn wijsheid en vermogens vandaan? Werden die hem niet
gegeven toen hij werd geschapen als één van de cherubs? Is hij dat
allemaal kwijtgeraakt toen hij viel? Hoezeer we het ook betreuren dit te
moeten toegeven, we moeten erkennen dat satan over krachten bezit
waarvan God de auteur en de gever is. God heeft nooit de bedoeling
gehad dat deze bekwaamheden door hem gebruikt zouden worden op
de manier waarop ze tegenwoordig worden gebruikt. Satan heeft al zijn
door God gegeven krachten misbruikt op een manier die tegengesteld is
aan de wil van God. Dat zijn de krachten waartegen wij nu oorlog
voeren.
Colossenzen 1:9. ‘Alle wijsheid en geestelijk inzicht.’ Salomo heeft
zijn kinderen aangespoord met de woorden: ‘De wijsheid is het

voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw
bezitting’ (Spr. 4:7, St.Vert.). Wijsheid kan via natuurlijke weg op vele
manieren worden verkregen. We kunnen gedeelten uit de Bijbel uit ons
hoofd leren en ze vrij citeren; maar om ze te begrijpen, moeten we
inzicht van God ontvangen. En zoals Paulus zegt: ‘Wie toch onder de
mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in
hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods’
(I Cor. 2:11). Zulke kennis en zulk inzicht zijn waarlijk geestelijk.
Colossenzen 3:16. ‘Geestelijke liederen.’ Zie het commentaar op
Efeze 5:19.
I Petrus 2:5. ‘Een geestelijk huis.’ Een goede uitleg hiervan kunt u
vinden in Hebreeën 3:1-6.
I Petrus 2:5. ‘Geestelijke offers.’ Een geestelijk offer moet een offer
zijn waarin geheel door God wordt voorzien.
Er zijn twee plaatsen waar het bijwoord voorkomt waarover we nog
moeten nadenken. In I Corinthe 2:14 wordt ons gezegd dat de dingen
van God ‘geestelijk beoordeeld’ worden. Dat betekent dat begrip en
interpretatie van wat goddelijk is, geheel afhangt van God en van Hem
moet komen. In Openbaring 11:8 wordt ons gezegd dat Jeruzalem
‘geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte.’ Dat betekent dat het hier
gaat om een goddelijke aanduiding. Zo wordt Jeruzalem door God
genoemd.
Het is niet mijn bedoeling geweest om al deze gedeelten te uiteen te
zetten of uit te leggen. Ik heb bewust getracht dat te vermijden. Het was
alleen mijn bedoeling te laten zien dat mijn definitie van het woord
‘geestelijk’ in overeenstemming is met, en niet wordt tegengesproken
door, welk gedeelte in het Nieuwe Testament dan ook.
We begaan een misdaad tegen het Woord van God als we het woord
‘geestelijk’ nemen en het te dwingen om ons te dienen, door er een
betekenis aan te geven die wij eraan willen geven. Tot op zekere hoogte
is het een Paulinisch woord, aangezien het bijna uitsluitend voorkomt in
zijn brieven. Laat ons dit woord gebruiken, zoals hij het heeft gebruikt en
er de betekenis aan toekennen die hij eraan heeft toegekend. Als we
dat doen, houden we vast aan het voorbeeld van gezonde woorden die
we van hem gehoord hebben (II Tim. 1:13).

