De godzalige puritein Thomas Shepard noemt in zijn boek 'De ware bekering' vier
oorzaken van een valse onechte vrede, die in het hart gewerkt kunnen worden:
1. door satan
2. door valse leraren
3. door een valse geest
4. door een valse toepassing van ware beloften
Punt drie en vier, laat ik nu in dit onderstaand citaat volgen:
Een valse geest als bewerker van een valse vrede:
Een valse geest is de derde oorzaak die een valse vrede voortbrengt. Zoals er een ware
Geest is. 'Die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn, Rom. 8:16, zo is er ook
een valse geest die, net als de ware Geest, getuigt dat ze kinderen Gods zijn(1 Joh. 4:1).
Ons wordt geboden om de geesten te beproeven. Nu, als deze geesten niet zouden lijken
op Gods ware Geest, waarom zou het dan nodig zijn ze te beproeven? Waarom moet
iemand beproeven of slijk gelijk is aan goud, die helemaal niet op elkaar lijken? En van
deze geest wordt, naar ik meen, gesproken in Matth. 24:23. Nu, let erop dat zoals de
ware Geest getuigt, zo getuigt ook de valse geest, omdat hij erop lijkt.
1. De Geest Gods vernedert de ziel. Dus voordat mensen de getuigenis van de valse geest
hebben, worden ze machtig terneergeslagen en bedroefd van geest, en daarop bidden ze
om rust en nemen ze zich voor een nieuw leven te gaan leiden, hun wapens weg te
werpen en zich te onderwerpen, Psalm 66:3.
2.De Geest Gods in het Evangelie openbaart Jezus Christus en Zijn bereidwilligheid om
te behouden. Zo ontdekt ook de valse geest de uitnemendheid en bereidwilligheid van
Christus om Hem te ontvangen, als hij maar binnen wil komen. Het gaat met deze ziel
als met landmeters, die de grond van andere mensen precies in kaart brengen, al zullen
ze er zelf nooit een voet van bezitten. Zo deed Bileam (Num. 24:6). Deze valse geest
toont hun de heerlijkheid van de hemel en van Gods volk.
3. Hierna wordt de ziel aangedaan en gaat ze de goedheid en zoetheid van Jezus Christus
smaken, zoals die mensen deden die genoemd worden in Hebreeen 6. En de ziel breekt
dan in vurige bewondering: 'O, dat er ooit enige hoop zou zijn voor zo'n vuil ellendig
mens als ik ben en als ik ben geweest!' En zo verheugt hij zich buitengewoon, als een
mens die half opgenomen is in de hemel.

4. Hierna noemt de ziel die getroost wordt, nadat ze verwond was, God 'mijn God' en
Christus 'mijn lieve Heiland'. En nu twijfelt ze er niet aan of ze zal behouden worden.
Waarom twijfelt ze niet? 'Omdat ik', zegt ze, 'veel troost ontvangen heb na veel smart en
twijfel; (Hosea 8:2-3). En toch is zij nog steeds een misleid, ellendig schepsel.
Maar hier kunnen we het verschil opmerken tussen het getuigenis van elke geest. De
valse geest doet een mens geloven dat hij in de staat der genade is en dat hij zalig zal
worden, omdat hij Christus gesmaakt heeft, en zo vertroost is en dat nog wel
overvloedig. Maar de ware Geest overtuigt een mens ervan dat zijn staat goed en zeker is,
omdat hij niet alleen deze Christus gesmaakt heeft, maar Hem ook heeft gekocht, zoals
die wijze koopman in het Evangelie die zich verheugde dat hij de parel gevonden had,
maar het daarbij niet liet, maar die alles verkocht en de parel kocht. Het is als met twee
marskramers die wijn komen kopen. De een proeft ervan en gaat weg in een roes en
komt zo tot de conclusie dat de wijn van hem is. Zo doet een mens die de valse geest
heeft, maar de man die de ware Geest bezit, proeft de wijn niet alleen, maar hij koopt
hem, al drinkt hij de wijn niet helemaal op wanneer hij ervan gaat proeven. Nadat hij
echter door het proeven ertoe aangezet is om de wijn te kopen, kan hij nu zeggen dat de
wijn van hem is. Zo verzaakt een kind van God, dat iets geproefd heeft van God en iets
van Christus, en iets van de beloften bij zijn eerste bekering, al proeft het niet al de
zoetigheid die er in Gods is, toch alles voor God en voor Christus. En zo neemt het God
en Christus wettig aan als zijn eigen bezit.

