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Algemene noot:  

1. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding . 

2. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuur-
lijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies 
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 
1 hierboven. 

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn  staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk 
ook zij of haar  gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat 
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten. 

 
 

Nieuwe opmaak: augustus 2010 
 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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Een kort woord vooraf van de schrijver 
Ieder mens heeft zijn eigen zwakheden en gebreken. Daarvandaan dat de Here Jezus gezegd heeft, dat de mens 
“wedergeboren” moet worden. Alleen deze Schriftuurlijke wedergeboorte vormt de inleiding tot het ontvangen van 
de doop met de Heilige Geest. Daar is géén andere weg (zie Joh. 7:37-39). De wedergeboren mens wordt dan een 
kind van God, Die hem Zijn Goddelijke natuur mededeelt (schenkt). Dit schenken van die Goddelijke natuur is een 
soevereine daad van God. Door de Geest en het Woord wordt deze als het ware “ingeplant”. Zoals de mens door 
zijn natuurlijke geboorte deel kreeg aan de gevallen en van God vervreemde natuur, zo krijgt hij door de wederge-
boorte deel aan de Goddelijke natuur. Hieronder volgen Schriftplaatsen uit de Statenverta ling 1 van de Bijbel.  
Het Woord van de levende God zal ons tenslotte moeten overtuigen als instrument van de Heilige Geest. Het is de 
Heilige Geest Die bovennatuurlijke kenmerken kan brengen in het leven van de wedergeboren mens. Uitgaande 
van zijn natuurlijke schepping is ieder mens een eigenaardig en merkwaardig “mengsel van sterke, maar òòk van 
zwakke kanten”. In totaliteit vormen deze zijn karakter. Van menselijke kant is daar niets aan te doen. Daarom 
roept een liefdevolle God de mens tot “bekering”; hij moet zich tot God wenden, zich naar God toekeren, Die Zijn 
bemoeienissen zal voortzetten en in kracht zullen doen toenemen. De mens wordt alsdan “klaargemaakt” voort een 
“nieuw leven”, waarin de Heilige Geest de leiding neemt zolang als de mens zich aan Hem wil onderwerpen. Deze 
brochure wil er toe dienen meer duidelijkheid te brengen in deze hoogst interessante en voor het geloofsleven 
hoogst belangrijke zaak. Moge de Here van hemel en aarde Zijn onmisbare zegen schenken aan de inhoud – deze 
is de bede van de schrijver.  
Hem zij de glorie! Amen. 
 

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees (d.w.z., de “natuur”, het “karakter”, ontvangen bij de natuurlijke ge-
boorte); en wat uit de Geest geboren is, is geest (d.i. dan de natuur, ontvangen bij de wedergeboorte). 
Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Joh. 3:6-7, HSV – zie noot 1) 
 

“Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij – in een be-
paald opzicht – eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn” (Jak. 1:18, HSV) 
 

“U die opnieuw geboren (SV: wedergeboren) bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God” (1 Petr. 1:23, HSV) 
 

“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen 
aan de Goddelijke natuur…” (2 Petr. 1:4a, HSV) 

 

Merk op:   
God schenkt dus “eeuwig leven”, en dit leven is in de Zoon. Daarom staat er geschreven:  
� “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Joh. 5:12, HSV. Zie 

ook vers 11).  
Positief – géén plaats voor bedenkingen, twijfels en/of commentaar! In dit verband geldt:  
� “…uw leven is met Christus verborgen in God… Christus, … Die ons leven is” (Kol. 3:3b-4a, SV/HSV). 
 

 
CJH Theys 

 

 
 
 
Noot van A. Klein, die deze studie opnieuw heeft uitgetypt: 
De schrijver verwijst voortdurend naar de Statenvertaling (afgekort: SV). Dit deed hij bewust. Ik weet natuurlijk 
niet al zijn beweegredenen, maar ik weet wel dat hij o.a. om de volgende redenen de Statenvertaling de beste 
vertaling vond: 

• Bij “Heilige Geest” staan beide woorden met een hoofdletter aan het begin. 
• Alle woorden die met de Here God en/of Jezus Christus en/of de Heilige Geest te maken hebben – zoals 

Hij, Hem, Die, etc. – worden met een hoofdletter geschreven. 
• Verder vond de schrijver (en o.a. ook ikzelf) dat de Statenvertaling de meest geïnspireerde vertaling is. 

Dat wil zeggen: de vertaling die het dichts bij de geïnspireerde boodschap van God ligt.  
Wel ben ik blij dat er nu, sinds 2006, een herziene Statenvertaling (afgekort HSV) is – weliswaar nog maar ge-
deeltelijk – die (voor het grootste deel) nog steeds aan de hierboven genoemde punten voldoet, maar gelukkig 
wel taalkundig vereenvoudigd is. 
Overal waar in deze studie tekstverwijzingen staan,  stond er steeds vermeld: SV (Statenvertaling). En, al 
heb ik nu – bewust – de vele vermeldingen van “SV” ac hterwege gelaten, het was dus de uitdrukkelijke 
wens en bedoeling van de schrijver dat het in de Sta tenvertaling zou worden gelezen .  
 

 
Als u iets meer wilt weten over de schrijver van deze studie, zie dan het artikel op ons Weblog van 23-8-2009. Zie 
vooral ook het “In memoriam ”. 

                                                 
1 Daar waar in deze studie de Bijbelteksten vermeld staan heb ik deze, voor uw leesgemak, zoveel mogelijk omgezet naar “de 
herziene Statenvertaling” (de deeluitgave uit 2006 – afgekort HSV). (noot – AK)  



De natuurlijke mens en de Heilige Geest 4 

Inleiding 
Nu al moet het duidelijk zijn, dat Christus “DE Bron”, DE Oorsprong” is, en dat het nieuwe leven dezelfde hoeda-
nigheden en karaktertrekken kent als in Christus… dezelfde vreugden en dezelfde verlangens. Dit leven kan daar-
om alleen vrij tot uiting komen, kan zich enkel vrijelijk demonstreren (openbaren) als het kan werken zoals het des-
tijds in Jezus Christus werkzaam was toen Hij in Zijn rondwandeling hier op aarde was. Daar zijn nog altijd mensen 
die zeggen, dat wij, in deze moderne wetenschappelijke en technisch-hoogstaande eeuw, in geheel andere om-
standigheden verkeren dan in de dagen van Jezus Christus. Toegegeven, in zekere zin is dit ook zo, als wij alleen 
maar acht geven op al die hypermoderne vindingen en als wij enkel letten op en kijken naar alle gemakken. Maar 
niettegenstaande dit alles, is de menselijke natuur, het menselijke karakter, in de onderlinge relaties en verhoudin-
gen met medemensen helemaal niet verandert; en in diezelfde omstandigheden openbaarde zich de Goddelijk 
natuur in Jezus Christus, toen Hij onder de mensen leefde. 
Laten wij nu eens eerlijk deze zaken bekijken: Juist in deze “menselijke verhoudingen” vinden wij het gebied, waar 
de Goddelijke natuur werkzaam is in de levens van Gods kinderen, en dat ten behoeve van God in de allereerste 
plaats  en direct daarna van de medemens(en). 
Het is daarom een hóógst belangrijke zaak om deze niet-te-weerleggen waarheid van de Goddelijke natuur duide-
lijk in te zien!! Want zonder wedergeboorte, zonder deze Goddelijke natuur, is blijvende zaligheid niet mogelijk…  
� “Als iemand niet (SV: TENZIJ dat iemand) opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God NIET ZIEN… Als 

iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God NIET BINNENGAAN” (Joh. 3:3b, 
5b - HSV).  

Wie “uit God geboren is”, is door die (weder)geboorte in een eeuwige verhouding met God gebracht. Hij kan alsdan 
deel hebben aan Zijn eeuwige Goddelijke natuur – aan Zijn eeuwig leven. De karaktertrekken, de kenmerken, van 
dit Goddelijk leven zijn “heiligheid en liefde”. Een wedergeboren leven vindt haar diepste bevrediging in een volko-
men dienstbaarheid aan God en de medemensen. 
Zùlk een mens kan dan ook alleen maar intens-gelukkig zijn, als hij/zij dit soort leven leeft, omdat alleen in zulk een 
leven de Goddelijke natuur zich zal ontplooien naar haar aard en het Goddelijk karakter zal groeien (toenemen) tot 
eer en verheerlijking van de Here Jezus Christus. 

I. 
De Goddelijke natuur en Gods wil 

De Goddelijke natuur en Gods wil zijn in eeuwige harmonie. God is soeverein en Hij wil, dat de wedergeboren 
mens er een grote vreugde in zal vinden om Gods wil te kennen en te doen. Deze wil en vreugde van God zijn 
krachtig en werkzaam in de wedergeboren mens. En naarmate de Goddelijke natuur in het leven van Gods kinde-
ren tot ontplooiing kan komen, zodat die krachtig en werkzaam is, zal die mens intens gelukkig zijn. Aan de andere 
kant is het even zo goed waar, dat in de mate waarin de mens toegeeft aan de verlangens en de begeerten van 
zijn gevallen natuur (de zgn. Adam’s natuur) hij zich ellendig en diep-ongelukkig zal voelen vanwege het kwade 
effect. Daarom is in dit verband de vraag gerechtvaardigd: “Waarom is die mens zo vaak ongelukkig”? Dat komt 
omdat zijn geweten hem aanklaagt, want hij weet door zijn geweten, dat hij, hoe dan ook, God als zijn Schepper 
dient lief te hebben en te gehoorzamen. Maar als de mens eenmaal verkeerd gaat, is die gedachte (om God als zijn 
Schepper lief te hebben en te gehoorzamen) hem juist onaangenaam geworden. Hij wil dan weer zo graag zijn eigen weg 
gaan en denkt dan veel minder aan God dan voorheen. De profeet Jesaja heeft geschreven: “Ik schep de vrucht 
der lippen, vrede, vrede degenen, die verre zijn, en degenen die nabij zijn… De goddelozen zijn als een voortge-
dreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, 
hebben GEEN vrede” (Jes. 57:19-21, SV). 
 
Ongerechtigheid, eigengereidheid, eigenzinnigheid, alle zonde in welke vorm en/of gedaante ook, verwoest alle 
vreugde en geluk. Dit zal des te meer ervaren worden door de echt wedergeboren mens. Zijn ziel komt in dergelij-
ke gevallen direct in conflict; het verwekt in zijn ziel een vernederend besef van nederlaag. Het is dus zó, dat wan-
neer het geweten de mens veroordeelt, de vrede wordt verstoord en als gevolg daarvan wordt géén rust meer ge-
kend. Velen proberen dan in een dergelijke gemoedstoestand alles te vergeten en weigeren verder er aan te den-
ken of er over te praten omdat het alles zo triest is, maar een dergelijke levenshouding lost de moeilijkheden niet 
op. Daarenboven komen dan die neerdrukkende twijfels over honderd-en-één dingen; en zij komen boven zodra 
men begint te redeneren… “als ik dan toch gered ben en nu zelfs wedergeboren, waarom ben ik dan zó?” Wat is 
dan het antwoord op zo’n ongelukkige en meewarrige toestand?? Zo iemand en anderen moeten twee dingen le-
ren onderscheiden en verstaan om uit zo’n toestand te geraken. 
• Ten eerste: hoe kunnen wij absoluut zeker zijn van ons eeuwig behoud, en  
• ten tweede: wat te doen om weer overwinningskracht deelachtig te worden?? 
 
Allereerst moeten wij ons blijven vasthouden aan Gods beloften, hoe groot de nood ook is. Niet zien op onze ge-
voelens, want die zijn de speeltuin van de duivel. De weg om opnieuw in geloofszekerheid te leven ligt opgesloten 
in de raadslag van de Heilige Geest in 1 Johannes 1 vers 9: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en recht-
vaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (HSV). Dit is Gods feilloos werk. 
Hij is getrouw en nimmer falend. God is géén mens, dat Hij liegen zal! Gevoelens hebben hier niets mee te maken. 
Gods vergiffenis is wat God kent ten opzichte van ons; niet wat wij denken en/of voelen. Wanneer God vergeeft, 
dan is alles naar Zijn gevoelen in orde; anders vergeeft Hij niet. Twijfel, hoe gering ook, maakt van God een leuge-
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naar, wat de Schrift verbiedt! 
Er is maar één soort verzoening, vergiffenis en verlossing, waarvoor Christus de prijs betaalde; en dat is een eeu-
wige verlossing. Dit kan nooit meer herhaald worden.  
� “Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus”. 

“Want met één offer heeft Hij tot in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden” (Hebr. 10:19,14 – HSV).  
Zo neemt God de openlijke belijdenis van Zijn kinderen aan alleen op grond van het eens-en-voor-allen offer 
van Christus . Wanneer wij Hebreeën 12:4-11 biddend overdenken, zal de hele zaak voor ons nog duidelijker wor-
den. De ervaring van David, zoals opgetekend in Psalm 32, leert ons het nodige terzake. Wanneer kwamen dan 
die heerlijke liederen van Sion? Toen hij tot belijdenis kwam. 
 
En zó is het altijd geweest en zó zal het altijd zijn. Bij God is er “geen verandering, of schaduw van omkering” (zie 
Jak. 1:17). Hij is nog steeds Dezelfde; vandaag, gisteren en tot in eeuwigheid. Amen. Hardnekkigheid bedroeft de 
Geest van God, en daar zijn nog veel andere dingen waarmee de Heilige Geest bedroefd kan worden. De apostel 
Paulus, onder de machtige Zalving van de Heilige Geest, heeft geschreven:  
� “Laat er géén vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade 

geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag 
van de verlossing. Houd alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster ver van u, met alle slechtheid, 
maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u 
vergeven heeft” (Ef. 4:29-32, HSV) 

Is er nog enige onduidelijkheid? Neen! Nochtans zijn er velen die weigeren en, om de één of ander reden, deze 
“emoties” ontkennen. Het overwinnen van “uiterlijke gewoonten” (en er zijn er zo vele) achten zij genoeg. Maar zij 
vergeten dat het stopzetten van slechte gewoonten innerlijke emoties niet doen verdwijnen. Hoewel onzichtbaar 
voor het menselijk oog, zijn de innerlijke zaken even grote zonden als de uiterlijke. In één adem vermeldt Galaten 
5:20, dat toorn, twist en nijd gelijk zijn aan dronkenschap, losbandigheid en dergelijke. Het zijn emoties, die een 
mens zo van streek kunnen maken, dat hij zichzelf niet meer is. Wanneer in dergelijke omstandigheden besluiten 
en/of beslissingen worden genomen, zijn die heel vaak schadelijk en zelfs pijnlijk. Dan is het einde nog erger dan 
het begin. Het is nooit Gods wil, dat onze emoties te allen tijde zullen domineren. Ik veronderstel dat bekend is, dat 
bijvoorbeeld toorn vele facetten heeft, ofschoon vele mensen wat zij koesteren of uiten niet als zodanig beschou-
wen. De vele vormen ontgaan de meesten. Toch zijn ze realiteit in ons dagelijks leven. Hieronder volgt een op-
somming met alle variaties van toorn, als zonde… 

De variaties van toorn als zonde: 

1. Verbittering 
2. Kwaadaardigheid 
3. Getier (geschreeuw, woedend tekeergaan) 
4. Afgunst (nijd) 
5. Wrok 
6. Onverdraagzaamheid 
7. Kritiek 
8. Wraakzuchtigheid 

9. Gramschap (toorn, woede, boosheid) 
10. Haat 
11. Opstandigheid (rebellie) 
12. Jaloezie 
13. Agressie 
14. Roddelen (lasteren) 
15. Sarcasme, cynisch zijn 
16. Onverzoenlijkheid 

 
Toorn, gramschap, boosheid, bitterheid en zo meer – al het kwade dat tevoren reeds werd genoemd – kunnen wij 
“universele zonden” noemen. Dat wil zeggen: “zonden van de mensheid”. En het is dus eenvoudig en begrijpelijk, 
dat emoties (innerlijke spanningen) teruggebracht kunnen worden tot één van deze. 
De “kern” van alle begripsverwarring ten aanzien van ZONDE HEBBEN en ZONDIG ZIJN is, dat er géén scheiding 
wordt gemaakt tussen deze twee. Daar is echter géén verontschuldiging voor onwetendheid en vermenging van 
begrippen. De mens moet zijn eigen, aangeleerde uitdrukkingen en begrippen los laten, en eenvoudig geloven in 
de uitdrukkingen van de Bijbel. Bovendien moet men zich gewennen aan het gebruik ervan. Dan denkt de mens 
“geestelijk” en wordt hij “Bijbels”! De mens wil immers dolgraag hiervoor doorgaan. Maar als hij nu eens biddend 
leest wat de apostel Johannes heeft geschreven: “Als wij zeggen dat wij géén zonde HEBBEN, misleiden wij ons-
zelf en is de waarheid niet in ons” (1 Joh. 1:8, HSV). Wanneer dus de waarheid in ons is, zeggen wij terecht, dat wij 
zonde HEBBEN. In dezelfde aangehaalde brief staat, dat degene die de zonde DOET uit de duivel is. Naar onze 
bescheiden mening is er dus wel verschil tussen zonde hebben  en zonde doen . De eerste is uit de waarheid door 
welke de overtuiging komt, omdat God  WAARHEID IS, terwijl de andere uit de duivel is, die ons aanspoort de zon-
de te doen, omdat hij de VADER VAN DE LEUGEN IS. De mens kan zonde hebben zonder die nog te doen – zon-
der zich daaraan over te geven en zodoende te komen tot de handeling. Een eigen wil hebbende verloochent hij 
die in plaats van die te doen, die te volgen. Jezus bad in de Hof van Gethsémané: “…als het mogelijk is, laat deze 
drinkbeker aan Mij voorbij gaan. Maar NIET zoals Ik wil maar zoals U wilt… laat Uw WIL  dan GESCHIEDEN... en 
(Hij) bad voor de derde keer met dezelfde woorden” (Matth. 26:39b, 42b en 44b – HSV). 
 
Zijn leven lang wilde Jezus niet anders dan de wil van de Vader doen, ondanks Zijn zware strijd. Als Zoon des 
mensen had Hij evenals wij een eigen wil, maar Hij gaf die prijs, bracht die tot dienstbaarheid, omwille van ons. 
Daarin lag naar onze bescheiden mening de veroordeling van de zonde in het vlees. Hij was het vleesgeworden 
Woord, had vlees zoals wij… werd aan de mensen gelijk en had eveneens een eigen wil, maar daarom was Hij 
nog niet zondig. Hij was ZONDELOOS leert de Schrift. Daarom, toen het nodig was, conform de wil van de Vader, 
werd Hij tot ZONDE GEMAAKT! 
Jezus had dus géén zondige natuur! Hij had Zijn “temperament” (d.i. de combinatie die onbewust gedrag en karak-
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ter beïnvloeden) “overgegeven” om gekruisigd te worden, al tijdens Zijn aardse leven. Zij, die een zodanig mislei-
dend en verwarrend leerbegrip hebben, omdat zij denken, dat ZIJZELF niet eens zonde in hun eigen vlees hebben, 
maken het zichzelf niet alleen moeilijk, maar ook geheel onmogelijk om te kunnen en te willen begrijpen, wat er 
bedoeld wordt met het woord, dat God de zonde veroordeelde IN HET VLEES. Wat wil het zeggen: “Zoon van God 
en Zoon des mensen” te zijn? Het betekent heel eenvoudig, dat Hij, Die “naar het vlees” uit het geslacht van David 
was, Die geboren werd uit een vrouw, waardoor Hij op gelijke wijze deel kreeg aan hetzelfde vlees als wij, Gods 
eniggeboren Zoon was, Gods Gezalfde van eeuwigheid af aan. Het betekent, dat Gods Zoon, door Wie alle dingen 
werden, omwille van ons IN HET VLEES kwam, opdat de zonde zou worden veroordeeld in dàt vlees (zie 1 Joh. 
4:2, 2:22; 2 Joh. :7 en 1 Joh. 5:1). 

II. 
Het fundamentele probleem 

Het fundamentele probleem vindt daarom haar oorsprong in een dergelijke, verkeerde levenshouding. Vrees en 
angst zijn eveneens de Geest bedroevende en uiteindelijk (Geest)dodende ervaringen, al worden zij heel vaak niet 
onderkend. Omdat er nu eenmaal een combinatie van verschillende temperamenten in het mensenleven zijn, kan 
de één van nature eerder geneigd zijn tot kwade dingen te komen dan de ander. Naar onze bescheiden mening 
zijn door deze innerlijke emoties méér christenen tot slaaf gemaakt van DE WET VAN ZONDE EN DOOD dan zij 
wel beseffen. Door de Heilige Geest kunnen deze worden overwonnen! Voor al dit soort kwaad moet een prijs 
worden betaald, en vaak is deze niet zo gering, maar zelfs meer aan de zeer hoge kant. Lichamelijk en ook geeste-
lijk worden de gevolgen diep ervaren. Men wordt niet alleen onaangenaam in de omgang, maar de spanningen die 
tot “stress” kunnen worden zijn niet te onderschatten. Niemand, die Gods Geest bedroeft, zal in Christus kunnen 
blijven, noch vervuld worden met de Heilige Geest. Dat ook angst een universele zonde is, merken wij duidelijk op, 
als wij de levens van Adam en Eva nagaan. Op hun zonde van ongehoorzaamheid volgde direct “angst”. Genesis 
3 vers 8-10 maakt alles duidelijk. 
Vanaf die fatale dag van de (zonde)val tot heden is het zó, dat hoe verder de mens gaat in ongehoorzaamheid aan 
God hoe méér angst hij ervaart. Zalig is hij, als hij ook het tegenovergestelde mag zien en verstaan: hoe méér de 
mens God gehoorzaam is in alles, des te minder angst zal hij kennen. Nog nooit tevoren in de geschiedenis van de 
mensheid heeft het universele probleem van de angst zo vele mensen in haar greep gehad en zoveel verwoesting 
aangericht in lichaam en geest, als in “deze laatste dagen”. Wij zien om ons heen, hoe angst de oorzaak is, dat 
vele mensen in deze tijd hun “houvast” verliezen. Het is ook niet tegen te spreken, dat de wereld-situatie van van-
daag-de-dag bepaald niet bevorderlijk is voor het doen groeien van vrede en geloof. Het is niet genoeg, dat chris-
tenen zo vaak en zo graag zingen: 

“Omdat Hij l-e-e-f-t, ben ik niet bang voor morgen”. 
“Omdat Hij leeft, mijn angst is weg”. 

Daar is véél méér nodig om niet bang te worden en géén angst te kennen in deze benauwende dagen van de slot-
tijd van de tijdsbedeling waarin wij leven. Getrouwelijk gehoorzamen is de enige en ware weg ten leven. De 
(nieuws)media heden-ten-dage herinneren ons voortdurend aan beestachtigheden, sadisme, oorlogen en geruch-
ten van oorlogen, terrorisme, aanranding, verkrachting en steeds toenemende roofmoord en nog meerdere gruwe-
lijkheden. Te veel om ze alle op te noemen. Het zijn de dagen waarin veel van de profetische rede van Jezus (zie 
Matthéüs 24) in vervulling gaat. 
De kranten, periodieken en andere geschriften die overal te koop zijn vertellen ons heus géén kalmerende berich-
ten, maar wel véél van dat andere: de natuurlijke doodsangst die overal ter wereld overheerst. Daar is bijvoorbeeld 
de voortdurende vrees voor een mogelijke “kernoorlog”. Het is algemeen bekend, dat angst vele en velerlei vormen 
kan aannemen. Met andere woorden, er zijn machtig veel variaties. Het onderzoek en nadere beschouwing hiervan 
ligt op een heel ander terrein, maar één ding is zeker: emotionele spanningen zijn de nare gevolgen, nog niet eens 
gesproken van stress. Wat hierbij naar voren is gebracht moge in onze beschouwing voldoende geacht worden. 

III. 
De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij 

Daar is voorwaar géén belangrijker thema, dan “vervuld worden met de Heilige Geest”. Het leven van elke chris-
ten wordt eerst pas echt “vruchtbaar” wanneer hij b ij voortduring deze machtige vervulling ervaart. In de 
gelijkenis van “de ware Wijnstok en de ranken” (zie Joh. 15:1-8)

2 heeft Jezus gezegd: “want zonder Mij kunt u niets 
doen” (Joh. 15:5c – HSV). Hier hebben wij een Bijbels beginsel (of: fundament), dat niet kan worden genegeerd zon-
der angst te veroorzaken. In de totaliteit van deze gelijkenis wordt één ding wel heel duidelijk: vervuld zijn met de 
Heilige Geest maakt de mens productief , en zonder deze wonderlijke vervulling is hij ONproductief! Lees en 
bestudeer de hele gelijkenis en wordt overtuigd.  
Wij, als christenen, zijn in ons héle leven van Hem (d.i. van de Heilige Geest) afhankelijk, want Hij is Jezus’ Plaatsver-
vanger hier op aarde. Als positief bewijs verwijzen wij naar Jezus’ woorden in het Evangelie naar Johannes:  
� “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een ANDERE TROOSTER geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 

namelijk de GEEST VAN DE WAARHEID... want Hij blijft bij u, en zal IN u zijn. ” (Joh. 14:16-17, HSV) 

                                                 
2 Af en toe zijn er woorden (meestal tussen haakjes en in een kleiner, grijs lettertype) nader uitgelegd of toegevoegd door AK (= 
A. Klein), die deze versie heeft uitgetypt, alsook bewerkt. Ook alle noten zijn, ter aanvulling en verduidelijking, toegevoegd door 
AK. 
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� “Maar de Trooster, DE HEILIGE GEEST, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles  onderwijzen 
en u in herinnering brengen ALLES  wat Ik u gezegd heb.” (Joh. 14:26, HSV) 

� “Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van 
de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. ” (Joh. 15:26, HSV)  

 
Dit alles hoort bij Zijn bediening en nog véél méér.  
� “En als Die (d.i. de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld OVERTUIGEN VAN ZONDE, van gerech-

tigheid, en van OORDEEL : van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; en van gerechtigheid, omdat Ik heenga 
naar Mijn Vader, ... en van oordeel, omdat ‘de vorst van deze wereld’ (d.i. de satan) geoordeeld is” (Joh. 16:8-11, 
HSV).  

Hierin ligt voor christenen een sterkende troost in alle strijd des levens. Nog vele andere zaken heeft Jezus toege-
voegd.  
� “Maar wanneer Die komt , de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen IN HEEL DE WAARHEID;  

want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken , maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en DE TOE-
KOMSTIGE DINGEN ZAL Hij (d.i. de Heilige Geest) U VERKONDIGEN. Die zal Mij verheerlijken , want Hij zal 
het uit het Mijne nemen en het u verkondigen ” (Joh. 16:13-14, HSV).  

Genoeg om christenen te overtuigen van eerdergenoemde afhankelijkheid voor een vruchten-afwerpende-dienst in 
Gods Koninkrijk.  
Eigenaardig, dat er vandaag-de-dag géén onderwerp, géén leerstelling in de Bijbel is te vinden waarover méér 
verwarring bestaat dan over de hier bedoelde vervulling, en het is treurig maar waar, dat vele mensen het belang 
ervan in hun leven niet willen zien noch begrijpen. Begrijpelijk, dat de duivel in deze niet bij de pakken blijft neer 
zitten, maar al zijn krachten en sluwheid aanwendt om te trachten de mens ervan te weerhouden Christus als Ver-
losser en Zaligmaker te geloven, en (als hem dit gelukt) die mens te weerhouden verlangen en begrip te tonen 
voor het belang en het werk van de Heilige Geest.  
Een andere satanische tactiek is “het spelen op de gevoelige snaar van het menselijk gevoel”. Hij (d.i. satan) brengt 
in dat geval de vervulling met de Heilige Geest in verband met “emotionele excessen”! En in vele gevallen lukt hem 
dit (hélaas). Want in de praktijk zien wij, dat één van de absoluut verkeerde ideeën die mensen er op na houden, 
en die niet gebaseerd zijn op het Woord van de levende God, is dat zij afgaan op één of ander “gevoel”, welk laats-
te dan wordt versleten als vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is daarom een kwestie van de hoogste impor-
tantie (en ook van de hoogste prioriteit) om te leren “hoe” de mens vervuld wordt met de Hei lige Geest, en (ten 
tweede) wat hij kan verwachten zodrà en zo gauw hij  vervuld wordt met Gods Geest. 
Dat het Gods geopenbaarde wil is, lezen wij in Efeze 5 vers 18:  
� “En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar WORDT VERVULD (gebiedende wijs!) MET 

DE (HEILIGE) GEEST”. (HSV) 
Zèlf-onderzoek is een andere vereiste om de mens te doen inzien, waarin hij nog tekort schiet en door welke ver-
borgen zonde hij niet vervuld kan worden met de Heilige Geest. Voor biddend onderzoek in dit verband wordt ver-
wezen naar Handelingen 20:28 en 1 Korinthe 11:28. De Bijbel kent géén verschil in zonden; dat wil zeggen, daar is 
géén “waarde-bepaling” in de Schrift, en op grond hiervan wordt elke zonde gelijk BEoordeeld en VERoordeeld! 
Belijden doet de mens vergiffenis ontvangen en de beloofde reiniging (zie 1 Joh. 1:9). Voordat dit gedaan is, kan 
de mens niet vervuld worden met de Heilige Geest. Verlangen naar deze vervulling met de Heilige Geest  doet 
bidden om deze vervulling.  En Jezus zegt: “wie bid, die ontvangt” (zie Joh. 16:24). Voorts:  
� “Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de he-

melse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden ” (Luk. 11:13, HSV). 
Het is Gods wil en bedoeling, dat de met Gods Geest vervulde mens in zijn verdere leven zal “wandelen door de 
Geest en de begeerte van het vlees niet zal vervullen” (Gal. 5:16, HSV). Met andere woorden: dat de zodanige 
mens “door de Geest (van God) zal leven, om ook door diezelfde Geest te wandelen” (Gal. 5:25, SV).  
 

• Gedoopt worden  met de Heilige Geest (zie Hand. 2:38) is een eenmalige ervaring ,  
• doch vervuld zijn  met de Geest van God is een heel andere zaak en behoort elke keer opnieuw te worden 

gekend .  
• En vervuld blijven  is een levenslange ervaring . 

 

Dit is de gezonde leer en is niet voor andere, menselijke interpretatie vatbaar. “Wandelen door de Geest” is: 
bevrijd (verlost) worden van menselijke “zwakheden” . Deze kunnen overwonnen worden door Gods Geest. De 
mens wordt dan niet meer beheerst door zijn zwakheden, maar wordt beheerst door de Heilige Geest. In het leven 
van menige christen wordt juist hier de strijd gewonnen of verloren. Hij blijft staan, indien hij vasthoudt aan het 
eenmaal, uit genade, ontvangen geloof. Niet twijfelen, want “wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de 
wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt” en zal niet ontvangen (zie Jak. 1:6-7). Hij moet ook niet ophou-
den God in alles dank te zeggen, ofschoon hij niets ziet, niets voelt, noch hoort, want ook dit is de wil van God (zie 
1 Thess. 5:18). 

IV. 
Wat leert de Schrift aangaande de doop (de vervulling) met de Heilige 

Geest? 
Van deze doop (met de Heilige Geest) sprak Johannes de Doper reeds, de wegbereider en voorloper van Jezus Chris-
tus.  
� “Ik doop u wel met water...; maar Hij Die na mij komt,... Hij ZAL u DOPEN met  
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o DE HEILIGE GEEST en  
o MET VUUR” (Matth. 3:11, HSV).  

Ook Jezus Zelf leerde deze doop; zelfs nog vóór het Pascha3 (d.i. dus nog vóór Zijn dood en opstanding), en nog vóór Hij 
de Hof van Gethsémané binnenging...  
� ”Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: STROMEN VAN LEVEND WATER zullen uit zijn buik (SV: uit zijn bin-

nenste) vloeien. (En DIT zei Hij over DE GEEST, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want DE HEI-
LIGE GEEST was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)” (Joh. 7:38-39, HSV) 

En inderdaad leerde Jezus, nog vóór Hij ten hemel voer, Zijn discipelen:  
� “Want Johannes doopte wel met water, maar u zult MET DE HEILIGE GEEST GEDOOPT WORDEN, niet lang 

na deze dagen” (Hand. 1:5, HSV).  
En hiermede heeft de Here Jezus de profetie van Johannes de Doper bekrachtigd. 
Deze doop met de Heilige Geest is het “inkomen” van de door Jezus beloofde Trooster, Die met (en zelfs IN) de ge-
lovigen zou blijven tot in alle eeuwigheid (zie Joh. 14:16). De doop met de Heilige Geest is een “aangedaan-
worden met bovennatuurlijke kracht”  vanuit de hoogte , en is DE ZALVING welke alsdan wordt ontvangen. 
� “Zie, Ik zend DE BELOFTE VAN MIJN VADER op u” (Luk. 24:49a - HSV)  
� “En wat u betreft, DE ZALVING DIE U VAN HEM HEBT ONTVANGEN, blijft IN u, en u hebt het niet nodig dat 

iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is 
waar en is geen leugen – en zoals zij u heeft onderwezen, zo zult u IN HEM blijven” (1 Joh. 2:27, HSV). 

 
Uit het voorgaande hebben wij geleerd “wat” deze doop in feite is, en wat deze doop beduidt (d.i. betekent en/of duide-
lijk wil maken). 
� “...en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem (d.i. 

Gods Stem) uit de hemel, die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen” (Luk. 3:22, HSV).  
Hier hebben wij “het getuigenis” van de 3-Enige God 4; namelijk: 
1. de sprekende Vader , 
2. de geliefde Zoon , en  
3. de nederdalende Geest  (de Heilige Geest). 

 

Met andere woorden, Jezus werd hier gedoopt met de Heilige Geest, en de Vader Zèlf gaf bij diezelfde gelegen-
heid getuigenis aangaande “wedergeboorte en Goddelijk Zoonschap”! En zó is het ook in al die gevallen waarin 
gelovigen gedoopt worden met de Heilige Geest, want juist deze doop is voor hen en voor de wereld HET ON-
WEERLEGBAAR GETUIGENIS ten aanzien van beide: de wedergeboorte èn de aanname tot kinderen. Gedoopt 
worden met Gods Heilige Geest is het ontvangen IN d e mens van de Gever van alle genade-gaven.  
Het is dus ONmogelijk om “Gaven van de Heilige Gees t” te bezitten, als de Gever van die gaven niet tev o-
ren is ontvangen!  Elke andere interpretatie is niet Bijbels en vals! Zonder deze hemelse Gever in de mens, is het 
onmogelijk om te leven (te wandelen) als schijnende lichten in een verdorven, boze wereld. De Heilige Geest moet 
eerst worden ontvangen, want HIJ IS DE HEMELSE OLIE5 Die onze lampen doet branden, waardoor die schijnen. 
De gelijkenis van de “tien maagden” die hun lampen namen en uitgingen, de Bruidegom tegemoet, zal alles duide-
lijk maken (zie Matth. 25:1-12). 
 
Dezelfde Heilige Geest is ook de UITDELER van Zijn gaven, en Hij geeft ook het getuigenis, het bovennatuur-
lijke getuigenis, namelijk het SPREKEN IN NIEUWE TO NGEN, en dat tot eer van Jezus Christus. 
� “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er 

uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En er 
werden door hen tongen als van vuur  gezien, die zich verspreidden, en het zette zich op ieder van hen. En zij 
werden allen  vervuld met de Heilige Geest…” (Hand. 2:1-4a, HSV).  

� “En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:  in Mijn Naam zullen zij duivelen 
uitwerpen; MET NIEUWE TONGEN6 zullen zij spreken ” (Mark. 16:17, SV). 

                                                 
3 In Exodus 12 kunnen we lezen over de instelling van ‘het Pascha’. Het is een heenwijzing naar het offer van Christus, ONS 
Pascha-lam. Bij ons beter bekend als Goede Vrijdag en Pasen (dood en opstanding van Christus). (noot – AK) 
4 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!  (dus één Persoon!)” (HSV).  
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
smeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie 
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon 
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Pers oon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is  
een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.  

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot – AK) 
5 Olie = Het beeld van de Heilige Geest, Gods Geest. (noot – AK) 
6 De zgn. “tongentaal” (de NBV spreekt van “klanktaal”) is m.i. iets anders dan het spreken in vreemde (of andere) talen. In 1 
Kor. 14:2 staat: “Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, 
maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen” (HSV). En in 1 Kor. 14:4a staat: “Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op…”  
(HSV). Ook zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: “Ik dank God dat ik  meer dan u allen in tongen spreek.  In de gemeente ech-
ter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in tongentaal” 
(HSV). (lees verder op blz. 9) 
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� “Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren en verhinder het spreken IN TONGEN niet ” (1 Kor. 14:39, 
HSV) 

Dit “spreken in tongen” of “in nieuwe tongen” is be ide: TEKEN en GAVE van de Heilige Geest.  Halleluja! En 
het “bruiloftskleed” waarvan Jezus sprak in de gelijkenis van het Koninkrijk der hemelen, is dan ook déze doop met 
de Heilige Geest. Tot juist begrip van Gods wil en bedoeling dient het volgende: alleen wanneer DIT KLEED wordt 
aangedaan, zal de mens kunnen INGAAN tot de Bruiloft (van het Lam) om daaraan deel te nemen (zie Matth. 22:1-
11). De Bijbel leert ook, dat de Heilige Geest “de ZALVI NG” is voor de bediening die wacht,  en HIJ (d.i. de 
Heilige Geest) IS DEGENE DIE SPREEKT als  de dienaar zich volkomen  stelt onder deze zalving. Er staat in dit 
verband dan ook geschreven:  
� “Hoe God Jezus van Nazareth GEZALFD heeft met DE HEILIGE GEEST EN MET KRACHT” (Hand. 10:38a, 

HSV).  
� “En wanneer zij u wegvoeren zullen om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken 

moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment GEGEVEN ZAL WORDEN, spreek dat, want u bent het 
niet die spreekt, maar DE HEILIGE GEEST (door u heen)” (Mark. 13:11, HSV). 

 
Déze doop is dezelfde voor allen, dat wil zeggen dat er géén andere wijze is om die te ontvangen, want “er is géén 
aanzien des persoons bij God” (zie o.a. Rom. 2:11 en Ef. 6:9 – HSV). Het klassieke voorbeeld wordt ons in de Bijbel 
voorgehouden en geleerd (zie Hand. 2:4). Allen  werden zij vervuld met de Heilige Geest.  
 

• Petrus, vervuld met de Heilige Geest  (zie Hand. 4:8);  
• Stefanus, een man vol  van het (ware) geloof en van de Heilige Geest  (zie Hand. 6:5);  
• Paulus, vervuld met de Heilige Geest  (zie Hand. 9:17).  
• Van de discipelen lezen wij in de Bijbel, dat zij vervuld werden met de Heilige Geest  (zie Hand. 13:52).  
 

En Petrus’ rede op de Pinksterdag is genoeg bewijs dat déze doop voor alle gelovigen is, terwijl de vraag die Pau-
lus stelde, allen  geldt, die deze doop nog niet  ontvangen hebben. Het maakt duidelijk, dat deze vraag alleen maar 
gesteld kon en kan worden, indien deze doop ook werkelijk voor allen  is:  
� “Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen (SV: nadat) u tot geloof kwam”? (Hand. 19:2, HSV).  
Bewijs wordt geleverd in het optreden van Filippus in Samaria, alwaar hij voor ongelovigen predikte, en “toen zij 
Filippus geloofden , die het Evangelie van het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus verkondigde, 
werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen ” (Hand. 8:12, HSV), en zij ontvingen de Heilige Geest.  
Maar, het is een verkeerde lering, dat deze doop ontvangen wordt bij de bekering van de mens! Deze doop is het 
werk van de Geest Gods, volgend op de bekering. “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken” 
(Joh. 7:37b, HSV): 
• eerst komen tot Hem  (Jezus) 
• eerst bekeren  – hierna drinken  
• eerst bekering  – daarna vervuld worden . 
Het omgekeerde is niet waar! 
 
Tussen deze Geestesdoop en de bekering is de wedergeboorte!! Deze laatste gaat dus aan de (Geestes)doop voor-
af (zie Joh. 3:3). Géén commentaar en géén dwaling is (als het goed is) mogelijk. Het Woord van God geeft voor tijd 
en voor eeuwigheid het grootste getuigenis. Jezus’ voorbeeld is algenoegzaam7! Alvorens gezalfd te worden met 
de Heilige Geest, werd Hij “als Zone Gods geboren”. Dertig jaren nà Zijn geboorte, werd Hij in de Jordaan gedoopt, 
en opkomende uit het water werd Hij vervuld met de Heilige Geest (zie Luk. 3:21-23). Zoals de waterdoop (dit is 
de doop IN water) betekent: gedoopt worden in Chris tus’ dood en met Hem begraven worden 8, alzó is de 
Geestesdoop een doop in de gelijkenis van Zijn opst anding 9. 
 
De doop met de Heilige Geest is dus NIET de wedergeboorte! En deze doop was en is voor het doel de NIEU-
WE MENS TE ZALVEN.  Dat is dus DE GEESTELIJKE MENS, opdat deze op aarde in de daadwerkelijke be-
diening van zijn Here en God zou kunnen en mogen st aan.  
Daar is in de Bijbel een overeenkomstige gelijkenis: toen de mantel van Elia op Elisa viel, ontving Elisa de bedie-
ning (de Goddelijke Gaven) van Elia. Zó werd (en wordt) eveneens de bediening van Christus uitgestort op de wachten-

                                                                                                                                                                            
Het spreken in vreemde (of andere) talen is m.i. een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, 
maar die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij  dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. 
Lees Hand. 2:4-12 en wordt overtuigd!  
Voor zover ik het nu kan beoordelen is de vertaling van de Herziene Statenvertaling (HSV), wat “tongentaal” of “het spreken in 
tongen” betreft, beter vertaald dan de Statenvertaling (SV), waar nog te vaak “vreemde talen” vermeld staat, daar waar m.i. 
“tongentaal” behoort te staan. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is hier, wat mij betreft, duidelijker (en dus beter) vertaald 
met het woord “klanktaal”.  
Voor nadere bestudering vermeld ik hierbij wat teksten uit de HSV en de NBV:  
• De HSV vermeld het woord “tongentaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 13, 14, 19 en 27. En het “spreken in ton-

gen” vermeld de HSV o.a. in 1 Kor. 14:5, 6, 18, 23, en 39. 
• De NBV vermeld het woord “klanktaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27 en 

39. En het “spreken in onverstaanbare klanken” vermeld de NBV in 1 Kor. 14:9. (noot – AK) 
7 Algenoegzaam = Volkomen toereikend om in alle (geloofs)vragen te voorzien. (noot – AK) 
8 Wat in feite vooral de bede of wens moet zijn, om (volkomen) af te sterven aan het oude, zondige leven. (noot – AK) 
9 Het “bewijs” van het nieuwe, waarachtige leven IN Christus. “…Niet meer ik, maar Christus leeft IN mij  (door Zijn Heilige 
Geest)…” (Gal 2:20 – HSV) (noot – AK) 
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de Gemeente, Zijn Lichaam, om haar bekwaam te maken voor de wachtende bediening in de wereld. Beide: èn 
Geestesdoop èn waterdoop zijn werkingen van de Here  God. Zijn afwezigheid (d.i. het afwezig zijn van de doop met 
de Heilige Geest) maakt alle bediening onvruchtbaar en is de oorzaak  van de dode en levenloze conditie (van 
vele christenen en arbeiders in Gemeente en Kerk). 
Deze “aandoening met kracht vanuit de Hoogte”, deze Schriftuurlijke Geestesdoop, dit “ondergedompeld worden in 
de Geest van God” is in deze tijdsbedeling de Nieuwe Standaard. Glorie voor de Gever! Wij kennen ten aanzien 
van deze zaak drie getuigenissen in de Bijbel: 
1. Eerst:  de Pinksterdag , 
2. dan:  het huis van Cornelius , en  
3. voorts:  het geval van de Efeziërs . 
Wanneer er gesproken wordt over Schriftuurlijk “Pinksteren”, wordt “HET WONDER” bedoeld, namelijk: de Gees-
tesdoop, welke werd uitgestort op precies de dag, in “type” al aanwezig in de symbolische ordonnantiën (d.i. voor-
schriften) van het volk Israël gedurende 1500 lange jaren. 
 
GODS ZEGEL, drie keer herhaald, moet voldoende zijn voor alle mensen als ZIJN BEWIJS, dat het DE STAN-
DAARD WAS EN IS voor de tijdsbedeling van het Evangelie van genade – het tijdperk van de Heilige Geest waarin 
wij nù leven. Deze bovennatuurlijke doop openbaart in de gelovige de onveranderlijke Christus, en zij is altijd en 
overal dezelfde. Dat wil zeggen dat de “kenmerken en de vruchten” nog steeds dezelfde zijn als 2000 jaren gele-
den. Zijn “manifestatie” vandaag-de-dag is dezelfde als die van 2000 jaren geleden. Wijlen pastor Offiler van 
“Bethel Pentecostal Temple” te Seattle (in de USA), zegt het zó: Dit wonder maakt een einde aan al dat ritualisti-
sche decorum10 en drijft de mensen de straat op om te getuigen van de levende God en Zijn bovennatuurlijk wer-
ken in het leven van Zijn kinderen.11 Het mag ons dan tot “een schouwtoneel” maken, maar dat doet niets terzake – 
het onweerlegbare feit is daar: GOD MAAKT INWONING IN DE GELOVIGE EN WEDERGEBOREN MENS!!! 
Amen. 
Een blijvende vervulling met de Geest van God doet de wedergeboren mens deel hebben in Christus’ op-
standingskracht en alle manifestaties, in en door d eze Geestvervulde christen, worden alsdan geheiligd  en 
overtuigend gemaakt tot redding van kostbare zielen  voor Zijn Koninkrijk,  dat straks in letterlijke zin hier op 
aarde zal worden gezien (d.i. gekend, geopenbaard). 
Wie is die mens, die al het voorafgaande, gegrond op de Bijbelse gezonde leer, en de levenservaring van ontelba-
re gelovigen over de ganse aarde in deze laatste dagen nog durft ontkennen!? Elke dag van leven en werken doet 
alle gelovigen de noodzaak gevoelen van deze Geestesdoop. Iedere dag, naar mate de tijd ten einde spoedt, ver-
andert ook het aanzien van deze huidige wereld ten kwade... worden de duivel en het vlees hoe langer hoe driester 
(d.i. brutaler) en sterker in hun manifestaties, waardoor de gehele atmosfeer doortrokken wordt van de tegenwoor-
digheid van Gods tegenstander: satan, de vorst van de machten der duisternis. Géén sprookje, maar realiteit! 
 
Moge de Here God alle wedergeborenen genadig zijn i n Christus Jezus, en allen nog méér schenken van 
Zijn bovennatuurlijke krachten in die wonderlijke G aven van de Heilige Geest tot VERVOLMAKING van het 
geestelijk leven van Zijn Lichaam op aarde: De Geme ente, tot heerlijkheid van God de Vader!  Dat wij NU 
bidden, in DEZE genadetijd BLIJVEN bidden, rekening houdend met de raadslag van een liefdevolle en genadige 
Here en Heiland.  
� “Daarom raad Ik u aan, dat u van Mij GOUD KOOPT, gelouterd door het vuur, opdat u (in geestelijke zin) RIJK 

WORDT, en WITTE KLEREN, opdat u (in geestelijke zin) BEKLEED WORDT en de schande van uw naaktheid12 
niet openbaar wordt. En ZALF uw ogen met OGENZALF, opdat u (in geestelijke zin) zult kunnen ZIEN” (Openb. 
3:18, HSV). 

 

• “Goud ”  –  de kostelijke Gave van de Geest. 
• “Witte klederen ”  –  de kostbare Gaven van de Geest, de “versierselen” van de Bruid/Bruidsgemeente, en  
• “Ogenzalf ”  –  de Zalving van de heiligen, Gods kinderen. 

 

De belofte is voor allen die in het geloof durven “claimen”. Tranen worden allen bespaard, die weten te bidden het 
gebed des geloofs... 

“Ik heb U nodig voor heel mijn leven, ik heb U nodi g, bij dag en nacht. 
Kom dan, o kom Here Jezus, ik heb reeds zo lang op U gewacht”.  

Amen. 

V. 
Zeven leringen 

1. De lering (of: onderwijzing) aangaande de Heilige Geest heeft in de Bijbel een grote plaats; zowel in het Oude- als 
in het Nieuwe Testament. De betekenis mag niet worden onderschat 

                                                 
10 Ritualistische decorum = De (vaak) rituele, uiterlijke waardigheid in Gemeentes en Kerken, ofwel de (vaak) vastgeroeste, als 
maat geldende manieren in de betreffende Gemeente of Kerk (noot – AK) 
11 Zie eventueel het boek: “Geestelijke Opwekkingen in onze eeuw, deel I. De Opwekking in Wales (1904-1905)”, door JW van 
Zeijl.  Informatie bij A. Klein. 
12 Beeld van ons oude, zondige leven. (noot – AK) 
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2. De tijdsbedeling waarin wij NU leven is, volgens Gods raadsplan van verlossing, er een van 2000 jaren en die 
van de Heilige Geest (de laatste bedeling). Zij begon met de uitstorting  van de Geest op de Pinksterdag (zie 
Hand. 2:1-4) en komt tot haar einde met de wederkomst van de Here Jezus (Zijn 2de komst). 

3. Wij leven en werken in de zogenaamde “laatste dagen”, en een wonderlijke uitstorting  van Gods Geest is 
beloofd in het onfeilbare Woord van God. Het Woord vertelt “hoe” deze Bijbelse Spade-Regen zal worden uit-
gestort, en dat deze bovennatuurlijke uitstorting  plaats heeft vóór Jezus’ wederkomst (zie Jak. 5:7-8). Het is 
daarom dringend nodig om Hem, d.i. de Heilige Geest, te kennen, opdat wij deze Spade-Regen zullen mogen 
ontvangen (zie Hand. 2:16-18). 

4. Een waarachtig christen wordt door de Heilige Geest wedergeboren , om het Koninkrijk der hemelen binnen te 
gaan; om geleid te worden al de weg, en om vruchten van de Geest  voort te brengen. De volgende Schrift-
plaatsen spreken hiervan: Johannes 3:5-6, Romeinen 8:14 en Galaten 5:22. 

5. Eerst de Heilige Geest, Gods Gave (of: Geschenk) ontvangen, om daarna Zijn Gaven toebedeelt te krijgen (zie 
Hand. 2:38-39). 
Velen leren, ook theologen, dat deze “genade-gaven” alleen nodig waren in de Apostolische Tijd, maar de Bij-
bel leert: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen EN VOOR ALLEN DIE VERAF ZIJN, zovelen als de 
Here, onze God, ertoe roepen zal” (Hand. 2:39, HSV). Zie in dit verband eveneens 1 Korinthe 12 en 14. 

6. Het is voor de wedergeboren christen noodzakelijk om de Heilige Geest te kennen: in Zijn handelingen, in Zijn 
wegen en in Zijn gedragingen – Zijn natuur en Zijn aard. 

7. De Heilige Geest is GOD. 
De Bijbel leert, dat de Heilige Geest een “Persoonlijkheid” is, namelijk de 3de “Persoon”13 in de Godheid, be-
staande uit: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Hij (d.i. de Heilige Geest) is onzichtbaar, maar “zintuiglijk” wel voelbaar! 

VI. 
Leringen aangaande de Heilige Geest 

De volgende vraag is gerechtvaardigd: “Wat wil ‘Geest’ zeggen – wat moeten wij onder ‘Geest’ verstaan?” Dit 
woord, of deze Naam (zo u wilt) betekent: “wind, lucht (atmosfeer), adem”. In het Hebreeuws wordt gesproken van 
“ruwach” en in het Grieks van “pneuma”. Beide benamingen hebben dezelfde betekenis; namelijk “wind – lucht – 
adem”.  De Heilige Geest is die Wind, die Adem, Die leven geeft! Zoals nù het menselijk lichaam leeft door de 
adem , evenzó leeft het kind van God door de Heilige Geest. Zoals het menselijk lichaam niet leven kan zonder 
lucht , zó kunnen Gods kinderen niet leven zonder de Heilige Geest . Wat wij hieronder moeten verstaan is, dat 
de Heilige Geest – Die kracht Gods in Wie het leven is  – het Goddelijk Leven geeft aan ons geestelijk leven . 
Wij zien niet van waar de wind komt en waarheen hij gaat. Zó is het ook met de Heilige Geest. Wind kan niet wor-
den gezien, maar de werking wordt wel waargenomen. Zó kan de Heilige Geest niet gezien worden, maar Zijn 
werkingen kunnen echter wel worden waargenomen. In dat geval kan gesproken worden van “manifestatie”. Blade-
ren vallen van de bomen en worden heen-en-weer bewogen door de wind (zichtbaar); ook wanneer de harten van 
mensenkinderen bewogen worden door de Heilige Geest is dit te zien. 
De loeiende stormachtige wind, die ongelukken en dood veroorzaakt, kan worden waargenomen; en zó kan de 
Heilige Geest worden waargenomen, wanneer Hij oordelen bevestigt. Hijzelf (d.i. de Heilige Geest) wordt niet gezien, 
maar de “tekenen van Zijn werkzaamheid” daarentegen wel. Verwijzingen ter bevestiging worden gevonden in 
respektievelijk: Handelingen 5:1-11 en in 1 Korinthe 11:29-30. Als wij geraakt worden door de wind, is deze 
“voelbaar”; zó kunnen wij de Heilige Geest ook “voe len” (ervaren) wanneer Hij ons “aanraakt”.  Overal ter 
wereld is “lucht” aanwezig, zó is ook de Heilige Geest overal aanwezig (tegenwoordig). Waarheen de mens ook 
gaat, daar is altijd “lucht” die ingeademd moet worden om te kunnen leven. Waarheen de mens ook gaat, tot zelfs 
in het heelal, ook dáár is Gods Geest aanwezig om het geestelijk leven mede te delen. 
De Here Jezus vertelt van de Heilige Geest: “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid; maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zó is het met iedereen die uit de Geest geboren is” (Joh. 3:8, 
HSV). Hierdoor mogen wij verstaan, dat Zijn “aard” net als wind of lucht is! Wat mogen wij nog méér leren? 
 
1. De Persoonlijkheid van de Heilige Geest.  

Hij is dus niet alleen “de Kracht Gods”, Hij is de 3de “Persoon” in de Godheid (beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm 
van God. Want God is één Wezen, één Persoon). Daarom kan Hij gekend worden door Gods kinderen als een Vriend 
en Helper. Het grote gevaar bestaat hierin, dat de Heilige Geest enkel en alleen gezien wordt als “de Kracht uit 
de hoogte”, waardoor wij hem niet genoeg liefhebben en Hem niet de eer geven, welke wij Hem verschuldigd 
zijn! Zoals het ons gegeven is om op aarde de medemens te kennen, doordat wij zijn “gevoel”, zijn “gewoon-
ten”, zijn “handelingen” (gedragingen), zijn “hart” kennen, evenzó is het ons gegeven om de Heilige Geest te 
kennen, doordat wij Zijn gevoel, Zijn gedragingen, Zijn handelingen en Zijn gewoonten en hart mogen ver-
staan. 

 
2. In de Schrift wordt de Heilige Geest als “mannel ijk” onderscheiden.  

Lees Johannes 14:16-17, waar gesproken wordt van “Hij”, van “Hem”. In de navolgende passages eveneens: 

                                                 
13 Beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm van God. Want God is één Wezen, één Persoon – zie noot 4. 

• De 1ste Openbaringsvorm is de Vader,  
• de 2de Openbaringsvorm is de Zoon, en  
• de 3de Openbaringsvorm is de Heilige Geest. (noot – AK) 
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Johannes 15:26, 16:7, 8, 13-14. Deze uitspraken duiden onomstotelijk op de “mannelijke staat”, en er is dus 
sprake van een “manspersoon”. De Heilige Geest is dus een “Persoonlijkheid”.  

 
3. De Heilige Geest is gekomen als Jezus’ Plaatverv anger.  

Hem (d.i. de Heilige Geest) werd en wordt opgedragen om “het werk van verlossing” voort te zetten (in de zin van 
“vervolmaken”), omdat de Here Jezus naar Vaders Huis terug moest (ten hemel moest varen). Dit doet nu dui-
delijk uitkomen, dat de Heilige Geest macht en kracht moet hebben om zowel het “ambt” alsook het “werk” van 
de Here Jezus te doen. Hij (d.i. de Heilige Geest) moet in verband met het vorenstaande waarachtig God zijn om 
Jezus’ Plaatsvervanger te kunnen zijn! Als de Heilige Geest GEEN Persoonlijkheid zou zijn,  zo zou Hij 
nooit “de dingen uit Jezus kunnen nemen, om ze aan ons te openbaren (te verkondigen)”  (zie Joh. 16:13-
15). Deze (positieve) uitspraak van Jezus is het beste bewijs, dat de Heilige Geest gekomen is om in de plaats 
van Jezus te treden. Jezus sprak dan ook van de “gelijkwaardigheid” van de Heilige Geest. Hij is dan ook de 
“Leidsman en óók de “Voorganger” van de Gemeente van Jezus Christus op aarde. Goed acht geven op Je-
zus’ woorden in Johannes 14:16 en 7 is daarom noodzakelijk. Wij lezen verder van de Heilige Geest en Zijn 
bediening in Johannes 14:26 en in 15:26. In het Grieks wordt gesproken van “PARAKLEET”, “PARAKLÈTOS”, 
wat betekent: iemand die geroepen wordt om een ander te helpen! 
Hieruit is te verstaan, dat Hij gezonden is, met het kennelijke doel, om Gods kinderen “bij te staan”, om te “hel-
pen”; daarin, dat “Hij ten hunnen behoeve zal spreken”. Van déze bijstand wordt gesproken in 1 Johannes 2:1. 
De Heilige Geest is onze “Voorspraak” hier op aarde, terwijl Jezus het is in de hemelen, alwaar Hij nù gezeten 
is aan Gods rechterhand. Daar zijn dus in feite twee Voorsprekers; namelijk de Here Jezus, Gods Zoon, en de 
Heilige Geest. In Zijn alwijsheid (d.i. volmaakte wijsheid) heeft God, de Vader, ons deze twee gegeven! 

 
4. De Heilige Geest heeft eigenschappen als een Per soonlijkheid.  

Drie onderscheiden dingen moeten er zijn, alvorens kan worden gesproken van een “Persoonlijkheid”. Deze 
zijn respektievelijk: 
• “gedachte ”, 
• “gevoel ”, en 
• “wil ”. 
Inderdaad worden in de Bijbel deze “drie” gevonden. Daarom is de conclusie terecht, dat wij te maken hebben 
met een “Persoonlijkheid”. 
Wat moeten wij nu verstaan onder respektievelijk deze drie?? Het volgende: 
I. De macht om te denken boven menselijk kunnen uit . 

 Verduidelijking wordt gevonden in de volgende passages: 1 Korinthe 2:10-13, 1 Korinthe 12:8 en in Ro-
meinen 8:26-27. 

II. De kracht en macht om te gevoelen, MEER en BETE R dan mensen vermogen . 
 Verwijzingen hiernaar worden gevonden in respektievelijk Romeinen 15:30, Filippensen 2:1, 2 Korinthe 

13:13 en Efeze 4:30. Deze Schriftpassages tonen duidelijk aan, dat de Heilige Geest niet alleen een Per-
soon is, doch óók, dat Hij “gevoel” kent, om reden dat Hij “liefde gevoelt”, “vertroosting brengt” en “be-
droefd” kan worden. 

III. Een Persoonlijke wil . 
 Dit is op te maken uit hetgeen geschreven staat in 1 Korinthe 12:11. Omdat Hij GEEN “lichaam” heeft, is 

het voor velen moeilijk te verstaan, dat de Heilige Geest een “Persoon” is. Doch al het voorgaande toont 
duidelijk aan, dat Hij dat juist wel is. Bovendien behoeft een persoonlijkheid niet per se een lichaam te heb-
ben, want de Schrift leert, dat èn engelen èn demonen GEEN lichaam hebben; toch zijn ook deze “per-
soonlijkheden” in de zin van het Woord Gods. 

 
5. De Heilige Geest is een Persoonlijkheid vanwege Zijn werken.  

Welke werken (of werkingen) zijn dit dan? 
a. Hij spreekt  (zie Openb. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 22:17) 
b. Hij onderzoekt alle dingen  (zie 1 Kor. 2:10) 
c. Hij brengt voort en drijft aan  (zie 2 Petr. 1:21) 
d. Hij getuigt  (zie Joh. 15:26) 
e. Hij leert (d.i. onderwijst) (zie Joh. 14:26) 
f. Hij roept  (zie Gal. 4:6) 
g. Hij bidt  (zie Rom. 8:26) 
h. Hij roept mensen voor het werk des Heren  (zie Hand. 13:2, 20:28) 
i. Hij leidt  (zie Rom. 8:14) 
j. Hij verhindert  (zie Hand. 16:6) 
k. Hij maakt levend  (zie Job 33:4) 
l. Hij heiligt  (zie Rom. 15:16) 
m. Hij overtuigt  (zie Job 16:8) 
n. Hij helpt  (zie Rom. 8:26) 
o. Hij deelt uit  (zie 1 Kor. 12:7-11) 
p. Hij doet wonderen  (zie Hand. 2:4, 8:39) 
 

Al deze “werken” zijn onloochenbare werkingen van de Heilige Geest, die bewijzen dat Hij een Persoon is. Zo-
als een mens kan spreken, onderzoeken, getuigen, leren, bidden, roepen, zenden, helpen, enz., zó kan de 
Heilige Geest dit alles en zelfs nog MEER. 
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Hem (d.i. de Heilige Geest) moet dan ook alle eer gegeven worden, en mogen WIJ ook blijven geloven en gewil-
lig zijn  om Hem in ons hart en leven te laten werken zoals Hij dat kan en wil. Wij moeten nooit vergeten, dat 
de Heilige Geest beide: zowel de “redding” als de “verlossing” – gekocht (en betaald) door de Here Jezus, door 
het offer van Zijn eigen leven  aan het kruis op Golgotha – IN ons wil werken (bewerkstelligen); en dat zó, dat 
wij òòk Christus’ Opstandingskracht zullen ervaren, alles enkel en alleen tot verheerlijking van God de Vader! 

 
6. De Heilige Geest heeft “gevoel” als een Persoon.  

a. Hij kan bedroefd  worden  (zie Ef. 4:30) 
b. Hem kan smart  worden aangedaan  (zie Jes. 63:10) 
c. Hem kan smaadheid  worden aangedaan  (zie Hebr. 10:29) 
d. Hij kan bedrogen  worden  (zie Hand. 5:3) 
e. Hij kan gelasterd  worden  (zie Matth. 12:31, 32. Zie ook Mark. 3:29) 
f. Hij kan wederstaan  worden  (zie Hand. 7:51. Zie ook Gen. 6:3) 
g. Hij kan verzocht  worden  (zie Hand. 5:9a) 
 

Gelijkerwijs een mens een ander mens kan bedroeven, smart kan aandoen, smaadheid kan berokkenen, kan 
voorliegen, kan lasteren en wederstaan, zó kan de Heilige Geest dit alles worden aangedaan! Hoe voorzichtig 
moet de mens wel wandelen!! De Heilige Geest is ten opzichte van elke uitlating, handeling, gevoelen en over-
legging buitengewoon gevoelig. Hij reageert onmiddellijk en feilloos op iedere houding en/of dispositie14 van 
het menselijk hart. Nota bene wordt Hij in de Bijbel geopenbaard als een “duive” (duif). 
Het is dan ook de grote nood van het individu en van de Gemeente (collectief), dat nog zo bitter weinig wordt 
verstaan van het hart van Gods Geest!!! Daarom is het nodig, dat kinderen Gods God blijven bidden om een 
“gevoelig hart” en een “snel-reagerende geest”, opdat in het gebedsleven en door het Woord van God dit “ver-
staan van Zijn wil” kan worden gekend. Bedenk, het is alles genade!! Vooral genade is broodnodig om Zijn wil 
te kunnen doen. “GEHOORZAMEN IS BETER DAN OFFEREN” – dit leert de Schrift (in 1 Sam. 15:22b, SV). 
Halleluja! Amen. 
 
De Heilige Geest is de beste en meest geliefde Vriend voor heel ons leven; en met dit alles voor ogen, moet 
het wel duidelijk zijn, hoe noodzakelijk het is, om Hem niet te bedroeven in enig ding. De Heilige Geest is 
waarlijk God , dat wil zeggen, “Eén met de Vader èn met de Zoon”. 
Schriftuurlijke bewijzen, dat de Heilige Geest GOD is, worden gevonden in achtereenvolgens:  

• Handelingen 5:3-4,  waar Hij GOD wordt genoemd. 
• Genesis 1:2,  waar Hij DE GEEST GODS wordt genoemd. 
• 2 Korinthe 3:18,  waar Hij DES HEREN GEEST wordt genoemd. 

Conclusie : Omdat de Heilige Geest aangemerkt (genoemd) wordt: 
1. GOD, 
2. DE GEEST GODS, 
3. DES HEREN GEEST, 

zó is het bewijs geleverd, dat Hij GOD IS. 
 
7. De Heilige Geest is één van de 3 “Personen” (beter gezegd: één van de 3 Openbaringsvormen) in de Godheid. 15 

Het is nog steeds zó, en het zal steeds zó blijven, dat de Bijbel leert van de DRIE-ENIGE GOD (beter gezegd: van 
de 3 Openbaringsvormen van God), namelijk: 
• VADER, 
• ZOON en 
• HEILIGE GEEST (zie 1 Joh. 5:7, 2 Kor. 13:13 en Matth. 28:19). 
 

8. De Naam van de Heilige Geest is verbonden met di e van de Vader èn de Zoon.  
Dit wordt duidelijk door Matthéüs 29:19 en Handelingen 2:38, 8:16, 10:48 en 19:5. 
Wij leren verstaan, dat: 
• De Naam van de Vader, HERE is  ) De Naam van de 3-Enige  God16 is daarom  
• de Naam van de Zoon, JEZUS is, en ) overeenkomstig de Schriftopenbaring: 
• de Naam van de Heilige Geest, CHRISTUS is.  ) HERE-JEZUS-CHRISTUS. 

 

De Naam van de Heilige Geest, CHRISTUS, wordt in één adem genoemd met die van de Vader: HERE, 
alsook met die van de Zoon: JEZUS (zie Hand. 2:36). Oòk dit dient als bewijs, dat de Heilige Geest GOD is! In 
feite komt het hier op neer, dat zo dikwijls als de 3-Enige  Naam17 genoemd wordt, ook wordt “beleden” dat het 
de Heilige Geest is Die spreekt òf werkt. 

 
9. De Heilige Geest heeft Goddelijke kenmerken.  

Deze zijn achtereenvolgens: 
1) EEUWIGHEID  (zie Hebr. 19:14) 

                                                 
14 Dispositie = De gemoedstoestand, de stemming of het humeur. Ofwel: De positieve of negatieve gezindheid ten opzichte van 
iets of iemand. (noot – AK) 
15 Zie noot 4. 
16 Zie noot 4. 
17 Zie noot 4. 
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2) ALOMTEGENWOORDIGHEID  (zie Ps. 139:7-11) 
3) ALMACHTIGHEID  (zie Luk. 1:35, Gen. 1:2. Zie ook Job 26:13) 
4) ALWETENDHEID  (zie 1 Kor. 2:10-11) 
Deze 4 kenmerken zij onweerlegbaar – òòk God, de Vader en òòk God, de Zoon, bezitten deze 4 kenmerken. 
Waar ieder afzonderlijk als alle 3 (de Openbaringsvormen) tezamen deze kenmerken hebben, daar mogen wij ver-
staan, dat de Heilige Geest met de Vader en met de Zoon ÉÉN en GOD IS! 

 
10. De Heilige Geest is dus Eén met de Vader of met  de “Stem” van het Oude Verbond 18. 

De Schriftpassages van het Oude Testament waarin gezegd wordt, dat de Here, God, òf “de Stem” sprak 
(spreekt) dan wel werkte (werkzaam was), worden in het Nieuwe Testament verduidelijkt. Bestudeer deze pas-
sages: 
a. De Stem des Heren  (zie Jes. 6:8-10) 
b. De Heilige Geest heeft gesproken  (zie Hand. 28:25-27) 
c. Gehoord heeft tegen de Here  (zie Exod. 16:7) 
d. Gelijk de Heilige Geest zegt  (zie Hebr. 3:7-9) 
e. De Here spreekt  (zie Jer. 31:31-34) 
f. De Heilige Geest getuigt ons ook  (zie Hebr. 10:15) 
g. Zij spraken tegen God  (zie Ps. 78:17-21) 
Bestudeer eveneens: Handelingen 7:51. 

 
11. De werkingen van de Heilige Geest zijn bewijzen  dat Hij God is.  

Alleen GOD kan die grote en wonderbare werken doen, waarvan de Bijbel zegt (leert), dat de Heilige Geest 
deze kan bewerkstelligen! 
a. MAKEN  (zie Job 33:4 en Gen. 1:26-27. Onderzoek in dit verband 
  eveneens Ps. 104:30 en Gen. 1:2). 
b. LEVEND MAKEN  (zie Joh. 6:63, 3:5-8; 1 Joh. 5:4 en Rom. 8:2). 
c. OPWEKKEN TEN LEVEN VAN DEGENEN  

 DIE GESTORVEN ZIJN  (zie Rom. 8:11. Vergelijk nu met Hand. 2:32, 24 en Ezech. 
37:9-14). 

d. PROFETEREN  (zie 2 Petr. 1:21. Zie ook 2 Tim. 3:16). 
e. OVERTUIGEN (in de zin van “herinneren  
 aan, bewust maken van”)  (zie Joh. 16:8-9). 

 
12. De genade-gaven bewijzen dat de Heilige Geest g elijk is aan God.  

Alleen God is in staat om deze genade-gaven te schenken, welke wij vermeld vinden in 1 Korinthe 12:4-11. De 
Heilige Geest kan ze toebedelen, omdat deze de Zijne zijn! Hij, Die de macht heeft om ze uit te delen aan een 
ieder, en in het bijzonder zoals Hij  wil, moet vanzelf MEERDER zijn dan welke van die gaven ook! DE GEVER 
IS MEERDER DAN ZIJN GAVEN!! Hij schenkt dan: 
1) Het Woord van wijsheid , omdat Hij alle wijsheid bezit. 
2) Het Woord van kennis , omdat Hij alle dingen WEET. 
3) Geloof , omdat Hij God gelijk is. 
4) Gaven van gezondmakingen , omdat Hij alle macht heeft om – welke ziekte dan ook – volkomen te gene-

zen. 
5) De werkingen der krachten , omdat Hij alle macht bezit als Jezus’ Plaatsvervanger. Waar God alleen de-

ze macht heeft, daar is de Heilige Geest, op grond van deze feiten, ook waarlijk GOD. 
6) Profetie , omdat Hij alle dingen kent VAN en AANGAANDE God. Hij WEET daarom ook alles wat nog 

moet geschieden; alles wat de toekomst inhoudt. Hij doet ons ook alle dingen kennen, die al hebben plaats 
gehad. 

7) Onderscheiding van geesten , omdat Hij iedere geest kent en ook de macht bezit om die te onderschei-
den. Op grond van dit Schriftuurlijke feit kan Hij die gave ook schenken aan wie Hij wil! 

8) Menigerlei talen , omdat Hij alle talen kent. 
 Alle in deze wereld bestaande talen zijn Hem bekend, en Hij kan deze gave schenken, waar nodig, aan 

wie Hij wil. 
9) Uitlegging van talen , omdat Hij de macht, de kennis, heeft om alle talen te vertalen. Op grond hiervan 

kan Hij die gave ook aan de kinderen Gods schenken. 
 Niet genoeg kan de nadruk gelegd worden op het “verschil” dat er bestaat tussen  

•••• DE GAVE van de Heilige Geest en  
•••• DE GAVEN van de Heilige Geest. 

���� Eerstgenoemde doelt op DE BELOFTE, welke Jezus van de Vader ontving en Die door Hem werd 
“uitgestort” op de Pinksterdag in de opperzaal te Jeruzalem.  

���� Laatstgenoemden duiden op de hierboven genoemde en besproken genade-gaven, welke van de 
Heilige Geest Zelf zijn. 

Het is duidelijk, zonder meer, dat ÉÉN of MEERDERE van deze gaven alleen aanwezig kunnen zijn, indien EERST 
DE GEVER (d.i. dus de Heilige Geest) is ontvangen. Met andere woorden: de mens kan ZONDER Gods Geest ook 

                                                 
18 Het Oude Verbond = Het Verbond dat gold in het Oude Testament. Ofwel: het Verbond dat gold tussen God en mens vóór  
Christus’ (1ste) komst. (noot – AK) 
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NIET in het bezit zijn van Zijn gaven! Elke andere lering is ONschriftuurlijk en vals!! 

VII. 
De gaven van de Heilige Geest 

Van “de Gaven van de Heilige Geest” kan nog het volgende worden opgetekend. Sinds déze Geestesgaven de 
Gemeente geschonken zijn en nooit zijn teruggenomen (zie Ps. 100:5) rust op de wedergeboren christen de grote 
verantwoordelijkheid om deze te kennen en er naar te “jagen” (zie 1 Kor. 14:1), opdat hij enige Geestesgaven 
deelachtig zou mogen worden, die destijds (mensen te) Jeruzalem overtuigde van de leerstelling van de Opstanding 
en de wereld op haar kop zette. Lees de Bijbel en word overtuigd. 
Het is in déze tijdsbedeling van Gods raadsplan van verlossing, dat deze Geestesgaven werkzaam kunnen zijn in 
het Lichaam van Christus: De Gemeente (zie 1 Kor. 12). En waar God slechts één Lichaam heeft, daar zal Hij, op 
grond van hetgeen geschreven staat in 2 Samuël 12 vers 14, Zijn gaven ook alleen aan Zijn Lichaam schenken. Hij 
heeft GEEN twee lichamen! 
 
Hij is de God van de levenden en niet van de doden (zie Matth. 22:23). Gods Naam is niet: “Ik behoor zo te zijn”, òf 
“Ik kan”, òf “Ik ben in staat”, maar Zijn Naam is: “IK BEN DIE IK BEN”  door alle eeuwen heen. 
De “modernisten” en andere “vijanden van het kruis” leren, dat de gaven van de Heilige Geest alleen voor de apos-
telen waren (of voor de periode waarin de apostelen leefden). Onzin! Ananias, Filippus, Stéfanus en vele anderen waren 
slechts gewone discipelen; en de man die de Jakobusbrief heeft geschreven heeft het in Jakobus 5 vers 14 over 
“ouderlingen”. Weer anderen beweren, dat de gaven van de Heilige Geest alleen nodig waren om het Evangelie 
aannemelijk te maken en de heidenen te overtuigen. Maar vandaag-de-dag zijn er MEER heidenen dan ooit 
tevoren. Daarom hebben wij deze gaven MEER DAN OOIT  TEVOREN nodig! 
Onder christenen zijn er velen die beweren, dat wij “liefde” MEER nodig hebben dan “gaven”. De ernstige onder-
zoeker van de Bijbel zal tot de conclusie komen, dat 1 Korinthe 13 niet een vergelijking is van “gaven mèt liefde”, 
nòch van “gaven zonder liefde”. Dit hoofdstuk in de Bijbel leert eveneens niet, dat het mogelijk is deze gaven te 
bezitten zonder liefde. 
Er is meer sprake van hoogmoed wanneer men liefde MEER claimt dan deze gaven! Liefde is een “vrucht van de 
Geest” en nooit een “gave” (zie Gal. 5:22)19. Zij groeit (neemt toe) door “cultivatie”20. Daar staat in 1 Korinthe 14 
vers 1 (van de HSV) geschreven: “Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven...” Toch zijn er mensen die 
zeggen: “Jaagt de liefde na en niet de geestelijke gaven”! 
 

Daar zijn drie groepen van de gaven, namelijk: 
 

(1) Het Woord van kennis, het Woord van wijsheid en  de onderscheiding van geesten.  
 Door deze gaven (openbaringen) kennen (weten) wedergeboren Christenen alles wat God heeft en wat Hij 

door Zijn Geest wil openbaren (wil doen ontvangen).  
 

 Zo zijn er ook drie gaven om te spreken. Deze zijn: 
(2) Menigerlei talen, uitlegging van talen en profe tie.   
 God, de Heilige Geest, kan door deze drie gaven spreken – door iedere wedergeboren christen heen – van 

datgene wat door de gewone mens niet wordt gekend (van datgene waarvan de natuurlijke mens niet weet of 
niet kan weten).  

 

 Een andere groep van drie bij elkaar behorende gave is: 
(3) Gaven van gezondmaking, werkingen der krachten en geloof.  
 Door het gebruik van deze drie krachtvolle gaven kan God, de Heilige Geest, in deze laatste dagen de “boven-

natuurlijke strijd”, waarin satan de hoofdrol speelt, winnen. (zie Dan. 11:3). 
 

Zes van de negen Geestesgaven werken als het ware “geruisloos”; de drie andere kunnen worden gehoord. Velen 
denken, dat zij (d.i. de hoorbare gaven) de enige gaven zijn die in de Gemeente “gemanifesteerd” worden, wat natuur-
lijk fout is.  
De geestelijke gaven zijn voor alle  gelovigen (wedergeboren Christenen, Gods kinderen). Zie Markus 16 vers 15-
18. Positie, werkkring, ambt, of bediening doet niets terzake. Zij zijn voor allen, die hun lichamen aan God willen 
(toe)wijden als “een levend, heilig en welgevallig offer” voor Gods dienst (zie Rom. 12:1-2). 
 
Daar zijn “geestelijke gaven” en “bedieningen door roeping”. Van deze laatsten lezen wij in Efeze 4 vers 41. Gees-
telijke gaven zijn nodig om het Woord te bevestigen, dat gepredikt wordt door de “ambtsdragers” (zie Mark. 16:15-
18). 
Geestelijke gaven zijn altijd bovennatuurlijk en zijn werkzaam door de directe manifestatie van de Geest van God! 
Manifestaties zijn er alleen als de Heilige Geest werkzaam is in de Gemeente. De aanwezigheid (tegenwoordig-
heid) van Gods Geest hoeft niet gevolgd te worden door enige manifestatie. 
                                                 
19 Deze 9 “vruchten van de Geest” hebben altijd  te maken met de inwoning en natuur van God in ons hart en leven. Dus geen 
menselijke liefde, die ophoudt als de ander ons pijn of verdriet aandoet, maar Goddelijke (d.i. onvoorwaardelijke) liefde, liefde 
die, wat de ander ook doet of zegt, toch het eeuwig zieleheil van de ander voor ogen houdt. Ook geen menselijke blijdschap, 
vrede enz., die ophoudt als de omstandigheden tegen zitten, maar de – als het goed is, altijd aanwezige – blijdschap, vrede 
enz. van God in ons hart en leven. (noot – AK) 
20 Cultivatie (van het engelse woord “cultivation”; in het Nederlands wordt meestal het woord “cultiveren” gebruikt) = Het bewer-
ken van gewassen, wat de groei en vruchtdracht moet bevorderen. En zo werkt het in geestelijk zin ook. (noot – AK) 
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In het Oude Testament rustte Gods Geest op bepaalde door God verkozen “vaten”21, bij bepaalde gelegenheden; 
en God gebruikte dan het beste waarover Hij kon beschikken. De werking kwam dan “van buiten af”. Maar in het 
Nieuwe Testament rust Gods Geest “IN het vat” en werkt dus “van binnen uit”. Schriftplaatsen als Johannes 14:17, 
Johannes 7:38-39 en Richteren 13:25 maken duidelijk wat bedoeld wordt. 
 
Wij hebben mogen zien “wat” gaven zijn, en hebben deze leren kennen in hun werkzaamheid door hetgeen in de 
Schrift geschreven staat. Daar zijn in dit opzicht vele verkeerde ideeën. Velen willen graag geestelijke gaven en zij 
vragen er om zonder de Geest van God. Hoe kan iemand verlangen, dat één van deze Goddelijke gaven zich door 
hem zal manifesteren, indien hij God niet gehoorzaam is?! In Handelingen 5:32, Johannes 14:15, Handelingen 1:4, 
Matthéüs 28:11-20 en Markus 16:16-18 wordt verklaard, dat de Heilige Geest wordt gegeven aan hen die Hem 
gehoorzaam zijn. En God, Die soeverein is en onveranderlijk in Woord en daad, zal dit dan ook zó doen. Er staat 
niet geschreven, dat Hij zulks zal doen door hardnekkige, rebellerende personen te gebruiken (zie 1 Sam. 15:23). 
Daar zijn HELAAS mensen die graag de gaven van gezondmakingen zouden willen ontvangen, maar niets moeten 
hebben van de gave der talen en uitlegging van die talen. Een totaal verkeerde zienswijze! Sommigen denken, dat 
deze gaven door een ieder gebruikt kunnen worden wanneer dat hem wat lijkt. Een foutieve opvatting voorwaar! 
Een “windmolen” werkt alleen maar wanneer de wind in de wieken blaast, dus wanneer die in de goede richting 
staan. Hetzelfde is waar in het geval van een zeilschip, deze vaart alleen maar wanneer de wind in de zeilen 
blaast. Zó moet iedereen begrijpen, dat hij werken moet met “de zalving van de Geest”. Zoals een pijporgel GEEN 
muziek kan maken zonder wind die daarin geblazen wordt, en een elektrisch orgel GEEN geluid kan geven zonder 
de werking van elektriciteit, zo kunnen ook Gods Geestelijk Gaven niet worden gebruikt zonder de zalving (lees: 
werking) van de Heilige Geest en gelijkwijs Hij wil! 
Als Petrus en Johannes, die gedurende vele jaren rondom Jeruzalem hadden gewerkt, de gaven zouden hebben 
willen gebruiken die zij hadden ontvangen, zo zouden zij de lamme man al lang vóór de tijd hebben genezen (zie 
Hand. 3:1-6). De profeet Elisa kon Naäman de Syriër GEEN genezing doen ervaren vóórdat deze geloofde en 
gehoorzaamde (zie 2 Kon. 5). De apostel Petrus zou zijn handen op Simon kunnen leggen zo lang als hij dat zou 
willen, maar Simon zou de Heilige Geest niet ontvangen, omdat God Petrus gezalfd had met de “onderscheiding 
van geesten” in plaats van de “werking der krachten” (zie Hand. 8:21). 
 
Elia, Gods profeet, bad om vuur vanuit de hemel, en er daalde vuur uit Gods hemel. Hij won het van een goddelo-
ze koning en doodde alle (valse) profeten van (de afgod) Baäl toen de Heilige Geest hem zalfde voor die dienst; maar 
hij liep weg voor Izebel en bad God om te mogen sterven (zie 1 Kon. 18 en 19). Zó kon Simson niet eerder de 
leeuw verslaan, de poort dragen, de Filistijnen doden òf de koorden waarmee hij gebonden was verbreken… totdat 
Gods Geest op hem bleef rusten en hem daartoe aanzette (zie Richt. 13:25, 14:6, 15:14). Zó heeft Mozes zijn staf 
met succes opgeheven toen God hem zei dat te doen; en Jozua, zijn opvolger, gaf het volk bevel door de Jordaan 
te marcheren op het ogenblik, dat God Zijn plan uitwerkte. En hoe heeft hij de zon kunnen doen stilstaan enkele 
dagen vóór de strijd! 
 
Jezus ZELF heeft gezegd, dat niet Hij de werken deed, maar Zijn Vader Die IN Hem was (zie Joh. 14:10). Hij deed 
alle wonderen en tekenen nadat Hij gedoopt was met de Heilige Geest en de Zalving op Hem bleef rusten. Deze 
zelfde Zalving stelt de wedergeboren christen in staat om hetzelfde te doen op Gods tijd (zie Hand. 10:38 en Luk. 
4:18). Hij leerde het Woord, totdat de kracht van God Zich in Hem  manifesteerde om te genezen vóórdat Hij dat 
eerder deed (zie Luk. 5:17b). Hij kende iedere gave waardoor Gods Geest zich manifesteerde. Zó verliet Hij een 
stad VOL van mensen, een grote menigte, zonder hen te genezen (zie Matth. 13:38). Zó verliet Hij eveneens bij 
een andere gelegenheid een grote menigte van kreupelen en zieken, en genas er maar één van hen (zie Joh. 5:1-
10). 
 
Veronderstel nu eens, dat Ananias enige dagen tevoren zijn handen zou hebben gelegd op Saulus van Tarsen, de 
latere Paulus, zo zou deze de Heilige Geest niet hebben ontvangen en ook niet zijn genezen (zie Hand. 9). Indien 
hij de gaven naar zijn eigen wil zou hebben aangewend, zo zou hij MEERDER zijn dan God Zelf, want het is God 
Die iemand geneest dan wel doopt met de Heilige Geest, doch zijn hart moet eerlijk en oprecht zijn alvorens hij dit 
alles kan ontvangen. Alles in Gods raadsplan geschiedt op Gods bestemde tijd en GEEN mens kan daarin veran-
dering brengen! Hij, Die ons de Zalving meedeelt is God (zie 2 Kor. 1:21). Wij kunnen onszelf niet zalven! Boven-
dien staat er geschreven: “Leg niemand haastig de handen op en heb GEEN deel aan zonden van anderen. Be-
waar uzelf rein” (1 Tim. 5:22 – HSV). 
 
God deelt de gaven uit zoals Hij dat wil en niet zoals wij willen (zie 1 Kor. 12:11). Indien wij de gaven zouden willen 
gebruiken overeenkomstig onze eigen wil, zo zouden wij alle zieken van allerlei soort genezen en de ziekenhuizen 
zouden spoedig leeg zijn. Maar alzó gebeurt het niet! Omdat zowel Trofimus als Elymas niet wilden gehoorzamen, 
kon Paulus Trofimus de genezing niet doen ervaren (zie 2 Tim. 4:16-20), noch de duivel uitwerpen bij Elymas (zie 
Hand. 13:8-11). Net zo min als iemand een droom kan dromen of gezichten kan zien wanneer hij dat wenst. Zó 
gaat het met de manifestatie van al deze gaven. 
Daar zijn christenen die beweren, dat de geest der profeten hen onderworpen was. Maar nergens staat geschre-
ven, dat God heeft gezegd, dat de Geest van God onderworpen zal zijn aan de profeet. Integendeel, deze moeten 
onderworpen zijn aan de Geest van God, willen zij resultaten zien. Wanneer iemand de “gaven der tongen” (het 
spreken in tongen wel te vertaan) zonder de Zalving van God gebruikt, doet hij dat met zijn eigen geest. Voor God 

                                                 
21 Wij behoren – als het goed is – Zijn geestelijke “vaten” te zijn, Zijn tempel, waarin Hij kan “wonen en tronen” (d.i. Hij moet 
kunnen “heersen”, d.i. het voor het zeggen hebben in ons hart en leven). Zie o.a. 1 Kor. 3:16, 6:19. (noot – AK) 
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moeten wedergeboren christenen “open kanalen” zijn waardoor Hij kan spreken. Hij die uit God is moet ook de 
woorden Gods spreken  (zie Joh. 3:34). Het waren Gods Woorden die door Zijn dienstknechten werden gespro-
ken, waardoor wonderen en tekenen geschiedden. En de Woorden Gods zijn nog altijd even krachtig; zij schiepen 
de mens en zij zullen mensen doen opstaan in de opstanding (zie Joh. 5:25). “Als iemand spreekt, dan als iemand 
die woorden van God spreekt…” (1 Petr. 4:11a – HSV). 
 
Daar zijn een hoop misverstanden in dit opzicht. Zo zijn er, die gaven claimen, als zouden deze hun persoonlijke 
eigendommen zijn. Wanneer wij de volgende Bijbelplaatsen met elkaar vergelijken en om licht (d.i. inzicht) en waar-
heid bidden, zal het Woord – in samenhang – dieper tot ons spreken: Romeinen 12:6, 23, 12:1 en 1 Kor. 6:19. Oók 
Handelingen 3:12 verdient alle aandacht! Oòk het begeren van BEPAALDE gaven is absoluut fout; dit is niet over-
eenkomstig Gods wil. Weer anderen zeggen, dat mensen die gaven ontvangen, deze ook voor altijd houden. Ner-
gens lezen wij in de Bijbel, dat Saul kon profeteren nàdat God hem verlaten had (zie 1 Sam. 28:6). Judas Iskáriot, 
een discipel van Jezus, ontving net als al de anderen macht om op “adders en schorpioenen” te treden, om zieken 
te genezen en duivelen uit te werpen, maar hij was niet meer in staat om dat alles te doen nàdat de duivel bezit 
genomen had van zijn leven. Hij had verder GEEN deel meer in enige bediening nàdat hij gevallen was (zie Hand. 
1:17 en 25). 
 
Gods gaven en roeping zijn onberouwelijk!  
Gods plan veranderde niet nàdat Jona en Petrus terugkeerden. Wel kan iemand in een afvallige staat “verkregen 
wijsheid” gebruiken, ten toon spreiden, maar GEEN mens kan geestelijke gaven gebruiken zonder de Geest van 
God. Iemand die afdwaalt van Gods weg is als een windmolen zonder wind en als een schip zonder roer. Dat IE-
DER persoon maar één enkele gave kan ontvangen is ook een véél geleerd thema. God spreekt van ALLEN in 1 
Korinthe 14:5 en 13, Jakobus 5:16, Romeinen 12:3, 1 Korinthe 14:26, Markus 16:16-17, 1 Korinthe 14:1, 12 en 31. 
Het kan gebeuren, dat een persoon thuis zit, maar dat wil dan nog niet zeggen, dat een gave of bepaalde gaven 
eveneens thuis blijven en niet gebruikt kunnen worden in de Gemeente (dat er GEEN manifestatie in de Gemeente 
kan zijn). De Gemeente is GEEN voetbalclub zoals “Ajax” en “Feyenoord”, waar, als bijvoorbeeld Cruyff en/of an-
deren zouden ontbreken op het appèl, overwinning bij voorbaat al is uitgesloten. 
 
De bovennatuurlijke gaven zijn ook niet voor uitverkorenen (zie 1 Kor. 14:26). Ook moeten Geestesgaven NIET op 
een BEPAALDE manier worden gebruikt. God moet de Bron en de Uitwerker zijn. Het is een kardinale fout, wan-
neer mensen andere mensen verbieden om te komen tot de manifestatie van geestelijke gaven, omdat zij hun 
groep of sekte òf gezindte niet volgen. Zúlke mensen weten niet dat zij tot ergernis zijn (zie Mark. 9:38-40). ZOEK 
ALTIJD  – ALTIJD EN OVERAL – DE GEVER INPLAATS VAN ZIJN GAVEN, EN WORDT DAN GELEID DOOR 
DE HEILIGE GEEST. Er staat immers geschreven, dat Hij alleen kinderen Gods zal leiden “in AL de waarheid”. 
Amen. God zij de glorie. 

VIII. 
Is er onderscheid tussen de 3 “Personen” 

(beter gezegd: tussen de 3 Openbaringsvormen) in de Godheid? 
Een vraag stellen brengt met zich mee, dat die ook moet worden beantwoord. Wij willen nu, aan de hand van de 
Schrift, onderzoeken, “welk” onderscheid er bestaat tussen deze 3 “Personen” (beter gezegd: tussen deze 3 Openbarings-
vormen van God). Zoals de Heilige Geest GOD is, zo is ook de Zoon. En tussen elk van Deze 3 bestaat een “Schrif-
tuurlijk” verschil! Zoals de Vader onderscheiden kan worden van de Zoon, zó kan de Vader ook onderscheiden 
worden van de Heilige Geest! En ditzelfde is evenzó met betrekking tot de Zoon en de Heilige Geest. 
Elk van hen heeft Zijn eigen werk (bediening), welke door de ander niet wordt bewerkstelligd (gedaan). De hieron-
der volgende Schriftuur zal duidelijk maken wat of hier wordt bedoeld. 
 
(1) VADER “De Here heeft gezonden”. 
 ZOON “Hij werd gezonden”. 
 HEILIGE GEEST  “Zijn Geest heeft gezonden”. 
 Onderzoek ook Jesaja 48 vers 16 voor méér licht. 
 
(2) DE VADER “zond Johannes de Doper”. 
 DE ZOON Johannes de Doper zag de Geest op Hem neerdalen, en op Hem blijven. 
 DE HEILIGE GEEST Daalde neer en bleef op de Zoon van God rusten. 
 Onderzoek in dit verband eveneens Johannes 1 vers 33. 

 
(3) DE VADER getuigde vanuit de hemel. 
 DE ZOON werd gedoopt in de Jordaan. 
 DE HEILIGE GEEST daalde neer op “lichamelijke wijze” (gedaante) gelijk een duif. 
 Vergelijk met Lukas 3 vers 21-22. 
  
(4) DE VADER zalfde met de Heilige Geest en met kracht. 
 DE ZOON “Jezus van Nazareth”. 
 DE HEILIGE GEEST De Zalving Zèlf. 
 Vergelijk met Handelingen 10 vers 38. 
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(5) DE VADER verhoorde het gebed van de Zoon en gaf een “andere” Trooster. 
 DE ZOON bad de Vader om deze Trooster. 
 DE HEILIGE GEEST was die “andere Trooster” Die geschonken zou worden. 
 Onderzoek ook Johannes 14 vers 16-17a. 
 
(6) DE VADER wordt in het Oude Testament “HERE” genoemd, welke Zijn Naam is. 
 DE ZOON kreeg van de Vader de Naam JEZUS 
 DE HEILIGE GEEST draagt de Naam “CHRISTUS”. 

Iedere “Persoon” (beter gezegd: iedere Openbaringsvorm) van de Godheid heeft Zijn eigen Naam! Dit op zichzelf 
schept al het onderscheid, dat gegrond is op de Schrift!! Onderzoek en vergelijk dan ook: 
• Matthéüs 28:19,  
• Handelingen 2:38, 8:16, 10:48 en 19:5. 

 
Ook de volgende Bijbelplaatsen dienen ter aanbeveling voor nader onderzoek in deze: 

• Johannes 15:26, 16:7, 8a, 10, 13-15 
• Lukas 1:31-32, 35 
• Handelingen 2:33, 7:55-56 
• Efeze 2:18 
• Filippensen 3:23-24 
• Hebreeën 9:14 
• 1 Petrus 1:2, 3:18 
• 1 Johannes 3:23-24 
• Judas 1:20-21 

Het beste is om alles vanuit de Statenvertaling te lezen. 

IX. 
De Schriftuurlijke namen van de Heilige Geest 

Deze namen maken ons met Zijn “Wezen” en “Karakter” bekend. Zij volgen hieronder met een daarbij behorende 
beschouwing. 
 
(1) CHRISTUS 
 Deze naam beduidt: “de Gezalfde” òf “de Uitgestorte”. 
 Ten tijde, dat de Here Jezus de Heilige Geest ontving, staande in de wateren van de Jordaan, werd Hij “in de 

ervaring DE Christus”. Op grond hiervan is de conclusie, dat “Christus ”de onderscheidende Naam is van de 
Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zou het onmogelijk zijn, dat Jezus DE Christus werd. Het is déze 
Naam, die gebruikt wordt met betrekking tot Jezus, zowel als met betrekking tot de Gemeente, welke Zijn Li-
chaam is. Want de Heilige Geest is ook IN de Gemeente (dat wil zeggen: in Geestvervulde Gemeenteleden) aanwezig. 
In Kolossensen 1 vers 27 staat geschreven: “…CHRISTUS ONDER (beter vertaald: IN) U…” (HSV). Christus in 
de wedergeboren mens is niemand anders dan de Heilige Geest. Deze Naam openbaart tevens het Wezen 
van de Heilige Geest, namelijk DE ZALVING waarover eerder is geschreven, en Die allereerst openbaar werd 
in Hem, Die gezalfd werd. In Hebreeën 1 vers 9b staat dan ook geschreven: “Daarom heeft Uw God (d.i. de Va-
der) U, o God (d.i. de Zoon), gezalfd  met vreugdeolie, boven Uw metgezellen” (HSV). Ook: “Hoe God (de Vader) Je-
zus van Nazareth GEZALFD heeft met de Heilige Geest en met Kracht” (Hand. 10:38a, HSV). 

 Déze tekst en ook Matthéüs 3 vers 16 openbaren (maken duidelijk) “hoe” Jezus gezalfd werd met de Heilige 
Geest, zodat en waardoor Hij de Christus werd. Het getuigenis van Andréas komt op hetzelfde neer: “Wij heb-
ben de MESSIAS gevonden, wat vertaald wordt als de CHRISTUS” (Joh. 1:42b, HSV). Andréas had Hem ge-
vonden, de Messias, Die “gezalfd” was met de Heilige Geest! “Messias” is een Hebreeuws woord en betekent: 
“Gezalfde”, net als het Griekse woord “Christus”. 

 In deze laatste dagen wordt, overeenkomstig de profetie, de Heilige Geest geopenbaard IN het Lichaam van 
Christus, dat is: DE GEMEENTE DES HEREN. In dit verband moet de volgende Schriftpassage biddend wor-
den bestudeerd tot juist begrip van deze waarheid: “Ook wij allen immers zijn door ÉÉN GEEST tot ÉÉN LI-
CHAAM gedoopt, of wij nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrijen, en wij allen zijn van ÉÉN GEEST door-
drenkt”. “Want ZOALS HET LICHAAM ÉÉN IS en vele leden heeft en al de leden van dit ÉNE LICHAAM, hoe-
wel het er vele zijn, ÉÉN LICHAAM zijn, ZO OOK CHRISTUS” (1 Kor. 12:13 en 12, HSV). 

 Deze Schriftuur openbaart, dat het Lichaam des Heren, dat is de Gemeente  (waarvan Gods Woord vele malen 
spreekt) “vereenzelvigd” wordt met de Naam “Christus”, omdat de Heilige Geest IN de Gemeente (dat wil zeggen: 
in Geestvervulde Gemeenteleden) woont! De Bijbel leert eveneens, dat het Gods uitgesproken  wil is, dat ieder 
kind van God gedoopt moet zijn (gedrenkt zal zijn) MET en IN de Heilige Geest!!  Hij wil, dat Zijn Gemeen-
te (Zijn Lichaam) voor 100% GEZALFD zal zijn met de HEILIGE GEEST!! 
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(2) TROOSTER 
 Hoewel de Here Jezus terug moest naar de hemel, naar de Vader, zo liet Hij Zijn discipelen niet alleen, maar 

beloofde hen de Vader te zullen bidden, dat Hij hen “een andere Trooster” zou zenden; dat is de Heilige 
Geest . Dit alles staat opgetekend in Johannes 14:16 en 26 en wordt duidelijk door hetgeen geschreven staat 
in de verzen 17 en 18. 

 Aangetekend moet worden, dat het Griekse woord “Paraklètos” hetzelfde bedoelt, namelijk:  
• Hij Die geroepen wordt om bijstand te verlenen, of 
• Hij, Die ter hulpe geroepen wordt om een Trooster te zijn.  

 
(3) GEEST 
 Jezus Zèlf verklaarde: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is Geest”. “De 

wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid; maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen 
gaat; zó is het met iedereen die uit de Geest geboren is ” (Joh. 3:6 en 8, HSV). De Geest wordt dus onder-
scheiden van het vlees! Om niet te vergeten!! 

 
(4) DE HEILIGE GEEST 
 Déze Naam wordt zeker 93 keer gebruikt in het Nieuwe Testament, en wil zeggen hoe “heilig” de Geest (van 

God) wel is. Hij wordt overal onderscheiden van de “kwade geest”. Hij is niet alleen heilig in Wezen en Karakter, 
maar Hij schenkt ook Zijn heiligheid aan Gods kinderen! 

 In Lukas 11:3 wordt een diepe waarheid geopenbaard. In deze zinsnede van het gebed, dat Jezus Zijn discipe-
len heeft geleerd, wordt herinnerd aan het Woord des Heren (uit Matth. 4:4, HSV): “De mens zal van brood alleen 
niet leven, maar VAN ELK WOORD dat uit de mond van God komt”. Met andere woorden: het dagelijks voed-
sel (de spijs) van kinderen Gods moet zijn (naast het natuurlijke voedsel) HET WOORD VAN GOD, want DIT 
IS LEVEND BROOD (voedsel dat, in geestelijke zin, LEVEND maakt). 

 Er staat geschreven: “De woorden die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn Leven” (Joh. 6:63b, HSV). Het is DIT 
WOORD, dat van eeuwigheid geweest is. Het is DE GEEST, GODS GEEST, DE EEUWIGE GEEST. Dit 
“Voedsel”, déze “Spijze” heeft het kind van God elk e dag opnieuw nodig, om (geestelijk) in leven te blij-
ven – het werkelijke leven IN en DOOR de Geest ! “Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil 
van de Here is. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest ” 
(Ef. 5:17-18, HSV). De christen hoeft dit “alleen maar” te doen (te gehoorzamen), want Hij, Die het beloofd heeft is 
getrouw, en zal Zijn Geest ook schenken. 

 
(5) DE GEEST VAN HEILIGMAKING  
 SV: “…naar de Geest van heiligmaking…” , HSV: “…de Geest van heiliging…” (Rom. 1:4). 

 
(6) DE GEEST VAN GOD 
 “Weet u niet dat u tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont ” (1 Kor. 3:16, HSV). 
 Vergelijk ook met 1 Korinthe 2:11. 
 Daar bestaat dus een wezenlijk “verschil” tussen deze Naam van de Geest Gods en die van de geest van 

mensen en de geest van de duivel! Behalve dat de Geest Gods uit God is, heeft Hij dezelfde eigenschappen 
en macht van God. 

 
(7) DE GEEST VAN DE LEVENDE GOD 
 Dit staat geschreven in 2 Korinthe 3:3. 
 Alleen de Geest Gods is in staat om de mens het (ware en eeuwige) leven te geven, want Hij is de Geest van de 

levende God! Alle andere geesten brengen de dood en het eeuwige oordeel in de hel! 
 Niet genoeg kan worden gewaarschuwd voor het altijd-bestaan-hebbende en zo verderfelijke “spiritisme”, de 

“Christian Science”, en al zulke occulte “wetenschappen” (?). Ze zijn allemaal “leringen van de duivel”! 
 
(8) DE GEEST VAN DE HERE 
 Hiervan wordt gesproken in Lukas 4:18-19. 
 Déze Naam geeft duidelijk aan, dat de Heilige Geest UIT en VAN de Here is; ja, dat Hijzèlf de Here is! 
 Daar is ook sprake van: “De Here nu is de Geest…” (zie 2 Kor. 3:17-18). 
 Bovendien leert deze tekst, dat het de wil van de Here is, om  Here te worden in ons hart . 

 
(9) DE GEEST VAN DE HERE H E R E  
 “…omdat de Here Mij gezalfd heeft,…” (Jes. 61:3, SV). 
 Deze profetie met betrekking tot de uitnemende bediening van de Here Jezus Christus, de Messias, stelt voor 

eeuwigheid vast, dat: 
a. Zijn vruchtbare bediening de waarborg vindt in een “gezalfd zijn met Gods Heilige Geest”. 
b. Zijn zo succesvolle bediening haar oorsprong vindt in het “gezonden worden door God”. 

 Hoe teleurstellend is het te moeten constateren, dat het “ambt” van prediker méér gekend wordt als “beroep”, 
als “kostwinning”, dan als “roeping”! De éne mens roept de ander en maakt hem dan klaar (zo heet dat in de 
praktijk) om door weer andere mensen te worden uitgezonden als “dienaar van het Woord” … met alle gevol-
gen daarvan!!! Dat dit niet Bijbels is hoeft géén nader betoog meer. 
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(10) DE GEEST VAN UW VADER 
Verwezen wordt naar Matthéüs 10:20. 
Deze tekst maakt duidelijk “hoe” de Heilige Geest van de Vader tot Gods kinderen komt. 

 
(11) DE GEEST VAN ZIJN ZOON 

Galaten 4:6 maakt dit duidelijk. 
Op het moment, dat de Geest van Zijn Zoon in de harten van kinderen Gods wordt uitgestort, geeft Hij met 
dit getuigenis te kennen, dat zij zijn opgenomen in de familie van de Vader, Die in de hemelen is. 

 
(12) DE GEEST VAN CHRISTUS 

Onderzoek en vergelijk Romeinen 8:9 en 1 Petrus 1:11. 
 
(13) DE GEEST VAN JEZUS CHRISTUS 

In de Statenvertaling wordt hiervan gesproken in Filippensen 1:19. 
De Heilige Geest komt alleen van Jezus Christus en in géén andere naam! 
De Heilige Geest komt van Christus (zie sub 12) om in de wedergeboren mens te blijven wonen. Hij komt 
(zie sub 13) van Jezus van Nazareth, Die tevoren gezalfd werd met de Heilige Geest. Biddende overdenking 
wordt aanbevolen! Hij (d.i. de Heilige Geest) heeft dus dezelfde eigenschappen en macht als Jezus Christus. 

 
(14) DE HEILIGE GEEST / DE GEEST 

Hiervan wordt gesproken in Handelingen 16:6-7. 
 
(15) DE EEUWIGE GEEST 

Dit staat zo geschreven in Hebreeën 9:14. 
 
(16) DE GEEST VAN GENADE 

Hebreeën 10:29 vermeldt dit. 
 
(17) DE GEEST VAN WAARHEID  

De hier genoemde teksten spreken van het bestaande verschil tussen “de Geest van waarheid” en “de geest 
van verwarring” (SV – HSV: “de geest van de dwaling”). Zie Johannes 14:17, 15:26, 16:13 en 1 Johannes 5:6. Ver-
gelijk met 1 Johannes 4:6. 

 
(18) DE GEEST DES LEVENS (SV) 

(HSV – de Geest van het leven). Onderzoek Romeinen 8:2. 
 
(19) DE GEEST VAN HEERLIJKHEID  

De apostel Petrus spreekt hiervan (in 1 Petr. 4:14). 
 
(20) DE GEEST VAN UITBRANDING  

De Here Jezus alleen doopt met de Heilige Geest èn met Vuur! 
Eén en ander is op te maken uit hetgeen geschreven staat in respektievelijk Jesaja 4:4 en Matthéüs 3:11-12. 

 
(21) DE GEEST VAN OORDEEL 

Vergelijk met Jesaja 4:4 en Handelingen 5:1-11. 
 
(22) DE GEEST VAN WIJSHEID 

De eerste gave van de Heilige Geest is “het Woord van wijsheid”. 
Vergelijk Jesaja 11:2 met 1 Korinthe 12:8a. 

 
(23) DE GEEST VAN VERSTAND 

Wordt vermeld in Jesaja 11:2. 
 
(24) DE GEEST VAN STERKTE 

Eveneens in Jesaja 11:2. 
 
(25) DE GEEST VAN RAAD  

Eveneens in Jesaja 11:2. 
 
(26) DE GEEST VAN KENNIS 

Zie Jesaja 11:2. 
 
(27) DE GEEST VAN DE VREZE DES HEREN 

Deze uitdrukking “de vreze des Heren” in het Oude Testament brengt 3 dingen naar voren. Deze zijn respek-
tievelijk: 
1. Geloven  in de Here God, waar in opgesloten ligt: 
2. Aanbidden  van Hem, en 
3. haten  van het kwaad (de zonde!). 
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(28) DE GEEST VAN AANNEMING TOT KINDEREN  
Vergelijk Romeinen 8:15 met Johannes 1:12. 

 
(29) DE HEILIGE GEEST DER BELOFTE  

Achtereenvolgens staat dit opgetekend in Efeze 1:13, Handelingen 1:4-5, 2:33, Galaten 3:14 en 2 Timótheüs 
1:7. 

 
(30) DE GEEST VAN KRACHT  

Zie 2 Timótheüs 1:7. 
 
(31) DE GEEST VAN LIEFDE 

Zie eveneens 2 Timótheüs 1:7. 
 
(32) DE GEEST VAN GEMATIGDHEID (SV) 

(HSV: een geest van bezonnenheid). Oòk in 2 Timótheüs 1:7. 
 
(33) DE GOEDE GEEST 

Opgetekend in Nehemia 9:20 en Psalm 143:10. 
 
(34) DE GEEST VAN VRIJMOEDIGHEID 

Lees in verband met Psalm 51:14 òòk de verzen 12 en 13. Vernieuwing gaat vóóraf, en in vers 15 staat op-
getekend waartoe de zegeningen Gods zullen moeten dienen. 

 
(35) DE GEEST VAN GENADE 

Zacharia 12:10 spreekt hiervan. 
 

(36) DE GEEST VAN GEBED 
In Zacharia 12:10 en Romeinen 8:26-27. 

 
(37) DE GEEST VAN PROFETIE 

In Openbaring 19:10 
 

Alles wat tevoren geschreven is, staat in onverbrekelijk verband met de manifestaties van de Heilige Geest, te 
onderscheiden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. 

X. 
De Heilige Geest en Zijn werk in beide Testamenten 

A In het Oude Testament 
 

1. Met betrekking tot de Schepping : zie Genesis 1:2. 
 Door Zijn kracht en Zijn macht heeft de Heilige Geest “ordeningen” gebracht waar tevoren géén ordeningen 

waren! Onderzoek in dit verband òòk Jesaja 40:12-13. Er staat in Psalm 33:6 geschreven: “Door de Geest 
Zijns monds al hun heir”  (SV – HSV: “Door de Geest van Zijn mond het leger van de sterren”). Onder “al hun heir” 
dient in dit verband te worden verstaan: zon, maan, sterren en alle andere zaken in de hemel! 

 De oude Job heeft gesproken van “versiering des hemels”  (Job 26:13, SV). 
 “Door Zijn Geest” wil in dit verband zeggen: “Door de adem van Zijn mond”. Vergelijk eveneens met Psalm 

104:30 en Job 33:4, en onderzoek ook Genesis 1:26-27 en 2:7. 
 In het wonderschone scheppingswerk zijn dus alle 3 “Personen” (beter gezegd: alle 3 Openbaringsvormen) van de 

Godheid werkzaam. Als volgt: 
• De Vader  Zie Genesis 1:1 
• De Zoon  Zie Kolossensen 1:16 en Hebreeën 1:2 
• De Geest  Zie Genesis 1:2. 

 
2. Met betrekking tot de Schrift : zie 2 Petrus 1:20-21. 
 De Heilige Geest is dus de Auteur van het Oude Testament. Onder “de hele Schrift is door God ingegeven”  

(zie 2 Tim. 3:16, HSV) moet worden verstaan “de hele Schrift is door God geademd”.  De Heilige Geest is in 
dit verband “de Adem Gods”, Die werkzaam was toen de Schrift (DE HELE Schrift wel te verstaan!) werd ge-
schreven, totdat ALLES geschreven (opgetekend) was zonder fouten. Hij (d.i. de Heilige Geest) werkte en de pro-
feten profeteerden aangaande DE Christus (zie 1 Petr. 1:11-12). Gods Woord bevestigt dat de Heilige Geest 
het Boek Jesaja heeft gegeven (zie Hand. 28:5). Hoe belangrijk is in dit opzicht het getuigenis van David in 2 
Samuël 23:1-2. Héél het Oude Testament is daarom het wondervolle en machtige werk van de Heilige Geest! 

 
3. Met betrekking tot het brengen van kostbare ziel en tot God.  
 Hetgeen geschreven staat in Genesis 6:3 en in 1 Petrus 3:18-20 maakt dit duidelijk. 
 Stéfanus, vol van de Heilige Geest, gaf getuigenis van het feit, dat de Heilige Geest Zelf eertijds werkzaam 
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was in de harten van de Israëlieten, opdat deze zich zouden bekeren tot God; maar zij wederstonden de Heili-
ge Geest en verhardden hun harten. Onderzoek nu ook Handelingen 7:51-52. 

 In de oude bedeling22 is de Heilige Geest op vele en velerlei wijzen werkzaam geweest, om zielen te brengen 
tot God door hen te overtuigen! 
 

4. Om macht te schenken aan de mensen , opdat zij wonderbare werken zouden werken. 
Met betrekking tot JOZEF Zie Genesis 41:38. 

Hij gaf Jozef macht, kennis en wijsheid om dromen uit te leggen, opdat het 
volk Israël ten tijde van de hongersnood geholpen zou (kunnen) worden. 

Met betrekking tot BEZÁLEÉL  Zie Exodus 31:1-6. 
Déze uitzonderlijke macht en wijsheid gaf Gods Geest hem in verband met 
de bouw van de Tabernakel. Onderzoek dan ook Exodus 35:31. 

Met betrekking tot MOZES Zie Numeri 11:16-17. 
 Opdat hij Gods volk zou weten te leiden op Gods wegen. 

Met betrekking tot JOZUA  Zie Numeri 27:18-21. 
Met betrekking tot OTHNIËL Zie Richteren 3:9-10. 

 Hij werd “richter en leider”, omdat Gods Geest op hem rustte. 
Met betrekking tot GIDEON Zie Richteren 6:34. 
Met betrekking tot JEFTA  Zie Richteren 11:29 
Met betrekking tot SIMSON Zie Richteren 13:25. 
Met betrekking tot SAUL  Zie 1 Samuël 10:6. 
Met betrekking tot DAVID Zie 1 Samuël 16:13. 
Met betrekking tot AZÁRIA  Zie 2 Kronieken 15:1-2. 
Met betrekking tot EZECHIËL Zie Ezechiël 3: 12-14. 

 

B In het Nieuwe Testament 
 

1. In het leven van de Here-Jezus-Christus . 
 Onderzoek nu ook Daniël 9:25-27 en Jesaja 61:1-2. 

a) De geboorte van de Here Jezus . 
 Zie Lukas 1:35 en Matthéüs 1:18-20. 
 De Here des hemels (zie 1 Kor. 15:47) is op deze aarde gekomen (in deze wereld) en is de mens gelijk 

geworden door de kracht en de macht van de Heilige Geest! 
b) De Zalving om Hem toe te bereiden voor Zijn zend ing . 
 Zie Matthéüs 3:16 en Handelingen 10:38. 
 Zelfs Jezus moest “zichtbaar” gedoopt worden met de Heilige Geest, vóórdat Hij Zijn grootse zending kon 

aanvaarden! 
c) De verzoeking van de Here Jezus . 
 Zie Markus 1:12-13, Lukas 4:1-13 en Matthéüs 4:1-11. 
 Gods Geest leidde Hem “om verzocht te worden”. Begrijp dit! 
d) Het werk van de Here Jezus . 
 Zie Lukas 4:14, 17-18; Johannes 3:34, Matthéüs 12:28 en Handelingen 10:38. 
 Jezus keerde terug – van de satanische verzoeking in de woestijn – in de kracht van de Heilige Geest, en 

begon direct Zijn Messiaanse Bediening in diezelfde kracht! 
 Toen werd de profetie, vermeld in Jesaja 61, vervult. 
e) De dood van de Here Jezus . 
 Zie Hebreeën 9:14. 
 De Heilige Geest leidde Jezus naar het kruis, zodat Hij het offer werd voor de zonden van een gehele we-

reld, door de bovennatuurlijke macht van de eeuwige Geest. 
f) De opstanding van de Here Jezus . 
 Zie Romeinen 1:4, 8:11 en 1 Petrus 3:18. 
 De Schrift leert en doet onderscheiden: De Heilige Geest deed Jezus opstaan uit de dood! 
 Onderzoek Handelingen 2:27. 
 Op die gedenkwaardige dag van de opstanding blies de Here Jezus de Heilige Geest op Zijn disci-

pelen  (zie Joh. 20:22). Dat was het ogenblik van hun “wedergeboorte”! 
 Adam werd, toen God de Adem van Zijn Leven (d.i. de Heilige Geest) blies in zijn neusgaten, een “leven-

de” ziel! Alzó kwam er ook leven – NIEUW LEVEN, d.i. Goddelijk Leven – in Zijn discipelen. 
 De gelovigen worden wedergeboren door de opstandin gskracht van de Here-Jezus-Christus  (zie 1 

Petr. 1:3). 
 Onderzoek eveneens hetgeen geschreven staat in Johannes 3:5. Let op het “verschil”… 
 50 dagen daarnà werden deze zelfde discipelen gedoopt met de Heilige Geest, Die toen ter tijd in de op-

perzaal kwam “als een geweldige, gedreven wind” (Hand. 2:2, SV). 
 
2. De Here Jezus gaf Zijn apostelen bevel door de H eilige Geest . 
 Zie Handelingen 1:2. 

                                                 
22 Oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens vóór  Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot – AK) 
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a) Hij beval hun de komst van de Heilige Geest af te wachten in de stad Jeruzalem. 
b) Hij beval hen het Evangelie te verkondigen in de gehele wereld. 

 
3. De hemelvaart van de Here Jezus . 
 Zie Handelingen 1:2. 

a) Hij ontving van de Vader de “Belofte van de Heilige Geest”. 
b) Nadat Hij ten hemel was gevaren werd Hij verheerlijkt en is nu gezeten aan de rechterhand van God, op 

Zijn troon. 
c) De Here Jezus stortte de Heilige Geest uit. Zie Lukas 24:49 en Johannes 15:26. 
 Onderzoek nu òòk Handelingen 1:4-5, 8 en 2:1-4, 33. 
 Op de Pinksterdag werd de Heilige Geest, die “andere Trooster”, de “Belofte van de Vader” uitgestort op 

120 wachtende discipelen! 
 
4. In de Gemeente des Heren – Zijn mystiek Lichaam . 
 In de Gemeente, om zielen tot Christus te brengen, wat die Gemeente doet groeien (zie Hand. 2:37, 41). 

a) De Heilige Geest getuigt van Christus . 
 Zie Johannes 15:26 en Handelingen 5:30-32. 
 Hij wil kinderen Gods gebruiken om van Christus te getuigen! Zie Handelingen 1:8. Zij ontvangen alsdan 

kracht voor het werk des Heren. Op een andere manier gebracht (zonder de kracht van de Heilige Geest) 
leidt de boodschap niet tot overtuiging! Onderzoek nu: 1 Petrus 1:12, 1 Korinthe 2:4-5, 13; 1 Thessaloni-
censen 1:5, 1 Korinthe 1:17. 

b) De Heilige Geest overtuigt de wereld van 3 zaken : 
1) Van ZONDE, omdat de mensen niet (willen) geloven. 
2) Van GERECHTIGHEID, omdat de Here Jezus opgevaren is ten hemel, en Hij alleen is “de Heiligheid” 

en “de Waarheid”. Waarheid en gerechtigheid worden alleen van Hem ontvangen! 
3) Van OORDEEL , omdat de duivel reeds geoordeeld is! Waardoor? Door en vanwege 3 andere feiten, 

namelijk: 
• ten eerste  –  door de vleeswording van het Woord (d.i. de vleeswording van de Here Jezus). 
• ten tweede  –  door de dood van de Here Jezus. 
• ten derde  –  door de opstanding en hemelvaart van de Here Jezus. 
Omdat de duivel (satan) reeds geoordeeld is, zijn ook “allen die hem volgen” reeds geoordeeld!! Zie 
voor een juist begrip: Johannes 3:36. 
Volgen de gelovigen de Here Jezus, dan zijn de zond en geoordeeld “in het lichaam, d.i. in het 
vlees van de Here Jezus”  (zie Rom. 8:3). 

c) De Heilige Geest doet wederom geboren worden . 
 Onderzoek achtereenvolgens: Johannes 3:5-6, Titus 3:5, Ezechiël 36:26-27, 1 Korinthe 6:11 en Jeremia 

31:33. 
 Wanneer die wedergeboorte in ons plaats vindt, zijn wij vanaf dat ogenblijk “nieuwe schepselen” in Chris-

tus Jezus (zie 2 Kor. 5:17). Gelijkerwijs ieder mens geboren wordt IN de menselijke familie, NAAR HET 
VLEES, alzó wordt hij wedergeboren IN de Goddelijke familie DOOR DE GEEST. 

 Onderzoek in dit verband dan Johannes 3:6. 
 
5. Hoe werkt de Heilige Geest in de levens van Gods  kinderen ? 

a) Hij getuigt dat zij kinderen Gods zijn (zie Rom. 8:16 en Gal. 4:6). 
b) Hij leidt de kinderen Gods (zie Rom. 8:14, Gal. 5:16 en 25). 
c) Hij verlost allen die geloven in het oordeel van de zonde en de dood (zie Rom. 8:2). 
d) Hij wast (onze zonden) af (d.i. Hij reinigt en heiligt ons) (zie 1 Petr. 1:2, 2 Thess. 2:13 en 1 Kor. 6:11). 
e) Hij beweegt de gelovige Jezus te belijden als “Here” (zie 1 Kor. 12:3 en Matth. 7:21-22). Let op het ver-

schil! 
f) Hij versterkt “de inwendige mens” (zie Ef. 3:16). 
g) Hij doet “vruchten dragen” (zie Gal. 5:22). 
 Daar zijn 9 “vruchten van de Geest”23 te onderscheiden, welke de Heilige Geest in het leven van de kinde-

ren Gods wil doen groeien. 
h) Hij leert (onderwijst) iedere zaak, en maakt de woorden van Christus indachtig (zie Joh. 14:26, 1 Joh. 2:20 

en 27). Vergelijk eveneens met Efeze 4:11 en 1 Korinthe 12:28. 
i) Hij leidt “in alle waarheid” (zie Joh. 16:13a). 
j) Hij openbaart de diepe dingen Gods en verheerlijkt Christus (zie 1 Kor. 2:9-14). 
k) Hij “ondersteunt en leidt kinderen Gods in het gebed”. Onderzoek nu Judas :20, Efeze 6:18 en Romeinen 

8:26-27. 
l) Hij beweegt de harten van kinderen Gods om de Naam des Heren te loven en te prijzen (zie Ef. 5:18-20). 
m) Hij zet aan om de Here te “aanbidden” (zie Filip. 3:3 en 14). 
n) Hij “voorzegt” de toekomende dingen (zie Luk. 2:26, Hand. 20:23, 21:11 en Joh. 16:13c). 
o) De Heilige Geest onderwijst Gods kinderen (leert hen), “hoe” zij de mensen moeten antwoorden, die hun 

vervolgen en verdrukken, wanneer dat omwille van Christus’ geschied. Onderzoek Matthéüs 10:19-20, 
Markus 13:11 en Lukas 12:11-12. Zie tevens Handelingen 4:8. 

                                                 
23 Zie noot 19. 
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p) De Heilige Geest maakt de sterfelijke lichamen van de kinderen Gods “levend” (zie Rom. 8:11 en Jak. 
5:14). 

q) De Heilige Geest blijft met Gods kinderen tot in alle eeuwigheid (zie Joh. 14:16). 
 
6. De Heilige Geest in de Doop . 
 Beloofd en geprofeteerd in: 

a) Het Oude Testament: 
 Door middel van “Voorbeelden, Typen en Symbolen” zoals: 

• de duif uit Noach’s ark, 
• de zalving van de  

� profeten,  
� priesters,  
� koningen (steen van Jakob),  
� tabernakel met alle gereedschap, 

• de wolk(kolom), die het volk Israël voorwaarts leidde, 
• het water uit de steenrots (rots – steen), 
• de “Vroege” en de “Spade-Regen”.24 

b) Het Nieuwe Testament: 
 Door Johannes de Doper, Christus wegbereider: 

• door zijn prediking (zie Matth. 3:11, Mark. 1:7-8, Luk. 3:16, Joh. 1:26 en 33). 
• door de doop van de mensen in water. 
 Johannes heeft in zijn bediening alle mensen voortdurend herinnerd aan het feit, dat hij wel doopte 

met water, maar dat Degene Die komen zou, dopen zou met de Heilige Geest! 
Door de Here Jezus Zelf: 
• in de waterdoop (zie Matth. 3:13 en 17). 

 God openbaarde toen Wie Hij wel was, die Doper met de Heilige Geest! 
• in Zijn predikingen: 

� ten eerste  –  vóór Zijn dood (zie Luk. 11:13, Joh. 7:37-39, 14:16. 
� ten tweede  –  na Zijn wonderbaarlijke opstanding (zie Hand. 1:4-5, 8 en Luk. 24:49). 

 
Belangrijk is het voor Gods kinderen om te weten “hoe” zij een “gekruisigd leven” kunnen leiden in de kracht van de 
Heilige Geest. Gods Woord beveelt ons 8 dingen, welke elke dag  beoefend moeten worden. Deze worden gevon-
den in Filippensen 4 vers 8: 

1) “al wat waar is” 
2) “al wat eerbaar is” 
3) “al wat rechtvaardig is” 
4) “al wat rein is” 
5) “al wat liefelijk is” 
6) “al wat welluidend is” 
7) “als er enige deugd is”, en 
8) “als er iets prijzenswaardigs is”  

BEDENK DAT. (HSV) 
 

BEDENK DAN DEZE DINGEN EN DOE ZE, EN DE GOD VAN VREDE ZAL MET U ALLEN ZIJN.  
Hem zij de glorie èn de heerlijkheid èn de kracht tot in eeuwigheid.  
 
Amen. 

 

 

                                                 
24 De Vroege-Regen = Het beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag  (zie Hand. 2:1-4). 
De Spade-Regen = Het beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest in de eindtijd  (zie Joël 2:23b en 28-29, hieronder ver-
meld), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor groei en (wereldwijde) opwekking. (noot 
– AK) 
� “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid 

(d.i. de Heilige Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen  en de spade regen als voorheen .” “En 
daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal ui tgieten  over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profete-
ren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de 
dienstmaagden, zal Ik  in die dagen Mijn Geest uitgieten .” (Joël 2:23 en 28-29). 
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Van dezelfde schrijver staan ook nog de volgende studies op onze website: 
www.eindtijdbode.nl  

• Arendsvleugelen (over de kracht van God) 

• Christus in de Tabernakel (een uitgebreide Tabernakelstudie) 

• De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars 
• Leer bidden 
• Podium en Gemeente 

 
 
 
 
 
 
 


