Wie is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is God, net als God de Vader en God de Zoon. Soms lijkt het of we over drie personen praten,
maar het is allemaal dezelfde God. Hij is één. Net als water dat er anders uitziet in de vorm van stoom of ijs.
Uiteindelijk zijn water, stoom en ijs allemaal H2O, water. Alle drie precies hetzelfde, maar met andere
eigenschappen.
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De Heilige Geest door de Bijbel heen.
•

•
•

•

•

•
•
•

De Heilige Geest staat bekend als de ‘adem van God’. Het Hebreeuwse woord voor Geest is ‘Ruach’ en
het betekent niet alleen ‘geest ’maar ook ‘wind’ en ‘adem’. De Heilige Geest ademt leven in alles, ook in
ons.
De Heilige Geest was betrokken bij de schepping van alles wat we kunnen zien en zelfs bij al die
sterrenstelsels die we met het blote oog niet eens kunnen zien. Geweldig!
In het Oude Testament gaf God Zijn Heilige Geest aan speciale mensen, op speciale momenten om een
speciale taak te verrichten. God beloofde dat er een tijd zou komen dat de Heilige Geest zich op een
nieuwe manier zou openbaren.
Na Jezus’ dood, opstanding en hemelvaart gebeurde dat op het Pinksterfeest. De leerlingen waren bij
elkaar om te bidden, toen de Heilige Geest kwam en hen vervulde op een totaal nieuwe manier
(Handelingen 2:1-2) Vanaf dat moment trokken ze eropuit en veranderde letterlijk de wereld.
De Heilige Geest zorgt ervoor dat we, als we Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser, een kind van
God worden en we deel gaan uitmaken van Gods gezin. Als we tijd met God doorbrengen gaan we steeds
meer op Hem lijken.
Door dit nieuwe geestelijk leven beginnen dan familietrekjes zichtbaar te worden in ons. Deze kenmerken
van Gods familie worden in de Bijbel ‘de vrucht van de Geest’ genoemd (Galaten 5).
De Heilige Geest geeft aan ons allemaal verschillende geestelijke gaven, zodat we kunnen meebouwen
aan Gods Koninkrijk (1 Korintiërs 12). Ieder op zijn eigen manier.
De Heilige Geest helpt ons God beter te leren kennen. Hij helpt ons te bidden en om de Bijbel te
begrijpen. Hij geeft ons kracht om voor Jezus te leven en de moed om anderen over Jezus te vertellen.

2

Wat doet de Heilige Geest?
Familietrekken
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer
aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de
Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18

Eenheid in het gezin
De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je
uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te
leven. Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest.
Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden.
Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde
geloof, dezelfde doop. En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle
mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, Hij geeft leven aan
alles en iedereen, Hij is aanwezig in alles en iedereen.
Efeziërs 4:3-6

Eenheid in het gezin
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De gelijkenis van de verloren zoon
En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog
ver van hem vandaan was, zag hij zijn vader en
werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe
lopende, viel hij hem om zijn hals. Lucas 15:20

De Heilig Geest verzekert ons van onze relatie met onze Vader en helpt ons te groeien in die relatie.
Hij zorgt ervoor dat wij steeds meer op Hem gaan lijken. Hij verenigt ons met onze broeders en zusters
en geeft ieder van ons verschillende gaven en talenten…

Zolang wij nog geen christen zijn, is het werk van de Geest er vooral op gericht ons ervan
te overtuigen dat wij zondig zijn en Jezus nodig hebben. Het is zijn werk ons te overtuigen
van de waarheid en ons te helpen op Jezus te vertrouwen.

Zonen en dochters van God
Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen,
maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat
zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde- dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid - dat Ik naar de Vader
ga en jullie me niet meer zien, oordeel - dat de
Vervolg pag. 17
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heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie
kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de
weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen
wat Hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij
van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij - daarom heb Ik gezegd
dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken van Mij heeft.
Johannes 16:7-15

Adoptie
Allen die door de Geest van God worden
geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest
niet ontvangen om opnieuw als slaven in
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om
Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf
verzekert onze geest dat wij Gods kinderen
zijn. En nu we Zijn kinderen zijn, zijn we ook
Zijn erfgenamen, erfgenamen van God.
Samen met Christus zijn wij erfgenamen; wij
moeten delen in Zijn lijden om met Hem te
kunnen delen in Gods luister.
Romeinen 8:14-17

Op het moment dat wij tot Christus komen,
ontvangen wij volledige vergeving. De scheiding
tussen God en ons wordt opgeheven. Paulus zegt
hierover: Dat wie in Christus Jezus zijn, worden niet
meer veroordeeld.
Romeinen 8:1
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Geweldig voorrecht, u hebt de Geest ontvangen om
kinderen te zijn van God.
Grote intimiteit, ‘Abba, Vader’.
Diepe ervaring, de Geest verzekert ons
enorme zekerheid.
We zijn ook zijn erfgenamen.
(vers 14 tot en met 17)

De Geest brengt ons in relatie met God als zonen en
dochters. Maar niet alle mensen zijn kinderen van God
in deze betekenis, hoewel ze wel allen door God
geschapen zijn. Alleen wie Jezus hebben
aangenomen, die hebben het recht ontvangen
‘kinderen van God’ te worden.

Christen worden betekent…….
Het begin van een heel nieuw leven!
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u; niemand kan het Koninkrijk van God
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens is
menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie
allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn
geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met
iedereen die uit de Geest geboren is.
Johannes 3:5-8

De geboorte van een kind is het gevolg van de
geslachtgemeenschap tussen een man en een vrouw. Geestelijk
gezien, wanneer de Geest van God en de geest van de mens
samenkomen ontstaat er een nieuw geestelijk leven. Er is sprake
van geestelijke geboorte. Dit bedoelde Jezus toen Hij zei: ‘Jullie
moeten opnieuw geboren worden’. Jezus zei daarmee dat een
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In ieder christen woont de Heilige Geest. De vraag is; hoeveel mag
de Heilige Geest ons vervullen?
Alle christenen hebben de Heilige Geest in zich, maar niet alle christenen zijn vervuld met de
Heilige Geest. God wil niet dat we een klein beetje van Zijn Geest hebben. Hij wil dat we zo
vervuld zijn, dat we zullen schijnen en warmte en licht afgeven aan de mensen rondom ons.
De Heilige Geest is de ultieme gentleman. Hij zal niets doen wat je niet wilt of
over je grenzen heen gaan.

Wat gebeurt er als mensen de Heilige Geest ervaren?
•
•

•
•

•

In de Bijbel staat in de brief aan de Efeziërs (5:18)
‘Laat de Geest u vervullen’.
In de originele Griekse taal staat er, ‘ga door met vervuld zijn’ (onvoltooid
tegenwoordige tijd) Vervuld zijn met de Geest zou dus niet een eenmalig
iets moeten zijn, maar iets wat steeds weer vernieuwd wordt. Eigenlijk
moet je het zo zien; wij zijn lek en lopen langzaam leeg, maar God wil ons
steeds opnieuw vervullen met Zijn Geest.
In de Bijbel, in het boek Handelingen, zien we dat er dingen gebeuren als
mensen worden vervuld met de Heilige Geest (Handelingen 10:44-46)
Wanneer we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan richten we ons op
Jezus en niet op allerlei ervaringen. Als je verliefd wordt op een leuke
jongen of een leuk meisje, dan ga je toch ook niet zitten zoeken naar
waar de vlinders nou in je buik zitten? Nee, je bent helemaal gericht op
de persoon waar je verliefd op bent, je eigen buik is niet meer van belang.
De Heilige Geest verdiept onze relatie met Jezus, vervulling is geen doel
op zichzelf.
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Kan iets ons weerhouden om vervuld te worden?
• God wil al Zijn kinderen vervullen met Zijn Geest,
maar soms trekken wij barrières op die dat moeilijk
maken.
• Soms is het twijfel; we twijfelen of God Zijn Geest
zal geven als we erom vragen. Maar in de Bijbel
staat; ‘want wie vraagt ontvangt’. Dit betekent dus
iedereen die vraagt, inclusief jij en ik (Lucas 11:9-10)
• Soms zijn we bang dat we niet iets goeds zullen
ontvangen. Maar God is de perfecte Vader en wil
alleen goede gaven geven (Lucas 11:11-13).
• Soms twijfelen we of we het waard zijn om gaven te
krijgen. Je zou kunnen denken: ‘God weet wie ik
echt ben, ik ben niet heilig genoeg’. Maar Jezus zegt
niet; ‘Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan
niet de Heilige Geest geven aan echt heilige mensen
die al een lange tijd christen zijn en het verdienen’.
Hij zegt; ‘Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel
dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom
vragen’ (Lucas 11:13).
We hoeven Hem er alleen maar om te vragen.
Gaven voor alle kinderen
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar
er is één Heer, er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze
allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten
bate van de gemeente. Aan de één wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis, de één ontvangt
van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht
om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van
de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis
van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen
afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.
Korintiërs 12:4-11
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