
G e e s t d r ij v e r ij 
 

We schreven er al meer over. Geestdrijvers hebben de eeuwen door de kerk geplaagd en 

veel schade berokkend. Het kwam in de oude kerk voor, de kerk der Hervorming had er 

mee te kampen, de afscheiding werd er mee geconfronteerd; kortom: het kwam in alle 

tijden voor, óók in de onze. Het kwam in het groot en in het klein voor. Er waren 

stromingen van geestdrijverij – er waren ook individuele figuren die zich als profeet of 

profetes presenteerden. We denken bv. aan “zwarte Jannetje”, die onder het mom van 

grote godzaligheid een duivelse verleidster was. Ze achtte zich een profetes te zijn. Velen 

kwamen in de ban van haar. Een man als Koos Vrolijk was een van de weinigen die haar 

‘door’ had. Het is een feit dat we bij zulke verleiders op “persoonlijke titel” doorgaans 

vrouwen aantreffen, “[Vrouwkens] die altijd leren en nimmermeer tot kennis der 

waarheid kunnen komen”, 2 Tim. 3:7. Ze zijn vooral een bron van vergiftiging voor hun 

naaste omgeving, bijzonder ook voor hun gezin als ze dat hebben. Veelal loopt het ook 

slecht met hen af. Niet zelden komt het tot zedeloosheid en andere ongerechtigheid.  

 

De bekende ds. Elias Fransen uit de 19e eeuw wist er van mee te praten. Geestdrijvers 

waren er ook  in zijn dagen! In een preek over Openbaring 2:29 1 zegt hij er het  

volgende over:   

 

“De verhoogde Immanuel zegt: ‘Ik heb enige weinige dingen tegen u’, weinige n.l. in 

getal, niet kleine, dit blijkt uit de bestraffing gelijk in Pergamo; de ketters en vijanden in 

Thyatire worden vergeleken bij de vrouw Izebel, zinspelende op de huisvrouw van 

Achab, die zichzelf verkocht had om kwaad te doen. Christus gebruikt dit beeld om de 

listige verleidingen der vrouwen tot hoererij aan te tonen, breed in onze voorafspraak 

beschreven. Dat dit nu een profetische waarschuwing is, tegen de grote hoer van het 

antichristelijk Rome, zal wel door niemand tegengesproken worden, evenwel waren er 

toen, door alle tijden en vooral tegenwoordig zulke duivelse werktuigen gevonden, die 

zeggen dat zij een buitengewone roeping, zending en hemelse openbaring hebben 

ontvangen, om daardoor de mensen en was het mogelijk de dienstknechten des Heeren 

te misleiden.” 

 

“Zij geven voor bijzondere diepe inleidingen in de verborgenheden des Heeren te 

bezitten. Dit wordt thans in meer dan een stad in ons vaderland ondervonden dat 

mannen, maar voornamelijk vrouwen, buitengewone gaven boven andere bezitten, 

waardoor zelfs eenvoudigen voor een tijd kunnen verleid en afgetrokken worden. Doch 

Christus noemt het diepten des satans, en gelukkig die hier wederom de proef op de 

som mag zetten.  Er wordt veel van  de  zuiverheid  der leer gemist, maar een 

ootmoedige wandel daar zijn ze vijanden van. Hoort hun vonnis eens uit de mond der 

Waarheid, met het opmerkzaammakend woord: ‘Ziet Ik werp haar te bedde.’ Niet op 

                                                 
1  U kunt deze preek vinden in de bundel “De verheerlijkte Immanuel” – een tiental leerredenen  uit de 

Openbaring aan Johannes. Ds. Fransen spreekt in die preken op meerdere plaatsen zijn brandend verlangen uit 

naar het duizendjarig rijk!  



het bed van  veren en dons,  maar op een bed van pijn,  smart en barensweeën der hel, 

en haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen.” 

 

“Christus waarschuwt hier tegen die dwaalleer, die zich veelal kenmerkt – er is altijd 

zoiets vreemds en verhevens bij, om meer te willen zijn dan anderen, zij zijn veelal te 

ijverig en te strelend om mensen tot hun dwalingen over te halen. Velen hebben 

buitengewone openbaringen, profetische voorspellingen, diepe inzichten in 

verborgenheden, doch Christus noemt al dit vreemd werk diepten des satans.” 

 

“Onder alle zonden, die menigmaal zichtbaar in dit leven gestraft worden, kunnen wij 

de verleiding van de vrouw Izebel wel bovenaan plaatsen, die onder voorgeven van 

hemelse profetieën en openbaringen te hebben ontvangen, des Heeren volk trachten 

te verleiden. Ik zou uit mijn leven verscheidene voorbeelden kunnen opnoemen, die 

deze dieptens des satans geleerd hadden; dat zij onder Gods kinderen in gezelschappen 

vertelden, wat zij in het verborgene aan de Heere hadden en welk een zaligheid zij 

smaakten, en dat het van achteren uitkwam, dat het een list van de duivel was om hun 

zonden te bedekken; doch ook onderscheidene schrikbeelden die met Judas openbaar 

zijn gekomen.” 

 

“O vrienden! De ervaring heeft mij geleerd, hoe schadelijk het is, als kinderen en 

jongelingen met hun verstand boven het bevindelijk genadewerk opgroeien; een derde 

beletsel is als zij opwassen in een verleidende leer. Namelijk van die profetische 

openbaringen en verborgene dieptes, dit is in de grond een mirakel geloof. Gelukkig die 

er door genade een afkeer van hebben ontvangen; die zijn almede de fijnste listen des 

satans, omdat ieder mens er van binnen een aanleg toe heeft.” 

 

 

GEESTDRIJVERIJ EN LIEFDE 

Geestdrijvers zijn doorgaans “lieve” mensen. Ze menen het zo goed. En toch zijn ze 

levensgevaarlijk. Het zijn “zware wolven” (en wolvinnen!) die de mede mens trachten te 

vergiftigen. Nee, dat is hun bedoeling niet. Hun (lieve) bedoeling is dat ze zo graag 

zouden willen dat er naar hen geluisterd wordt. Maar wij hebben elkaar in liefde te 

waarschuwen voor deze uiterst gevaarlijke mensen. Ze doen zich heel lief voor, maar ze 

zijn levensgevaarlijk. Geloof ze niet als ze vriendelijk met u spreken. Ze zullen u vertellen 

dat ze ‘gezien hebben’, dat die gestorven man en die gestorven vrouw in de hemel is. Ze 

hebben beloften ter zaligheid in voorraad voor hun kinderen en anderen. En al zijn 

dezen dan geheel en al onbekeerd, ze maken zich over de wereldse levensopenbaring van 

dezulken echt niet ongerust; laat staan dat ze hen waarschuwen. Zij hebben immers 

‘gekregen’ dat ze behouden worden! Komt u ze met het Woord tégen, dan moet u maar 

verwachten dat ze droevige openbaringen over en voor u zullen krijgen. Dan toont de 

Heere hen dat het oordeel zich over u zal voltrekken; ja, ze zien de bliksemschichten en 

de zware en zwarte wolken al boven u hangen! 

 



Ds. E. Fransen waarschuwde óók ons! We doen zeer verstandig als we willen luisteren. 

En aan hen die door de boze geesten van ‘voorspellingen’ en ‘openbaringen’ bezeten zijn 

- deze boodschap: Smeek de Almachtige om deze duivelen uit te drijven van u, voor u 

voor eeuwig ten onder gaat.  

In zijn commentaar op Johannes 15:27 waarschuwt Calvijn ernstig tegen “geestdrijvers”.  

Hij wijst erop dat geestdrijvers “hoog opgeven van verborgen openbaringen en 

zielsverrichtingen”. Hij waarschuwt ons allen “toch geen gezichten of stemmen uit de 

wolken te begeren.” Geestdrijverij is het eigen werk van de satan. 
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