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De Heilige Geest
De Heilige Geest. Wie is Hij?
Wij zingen in een gezang:
Ere zij aan God de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest,
de Trooster,
de Drie-eenge in Zijn troon.
De Vader, ja, Hij is een Persoon;
de Zoon is ook een Persoon
maar wie is dan de Heilige
Geest?
Is Hij ook een Persoon of is Hij
alleen maar Gods kracht?
Wanneer mensen aan een
persoon denken, dan denken ze
meestal aan iemand met een
gezicht en met handen en
voeten.
Maar dat zijn niet de kenmerken
van een persoon. Een gezicht en
handen en voeten, dat zijn
kenmerken van een lichaam.
Maar men kan ook een persoon
zijn, zonder dat men een
lichaam heeft.

Wanneer ons aardse leven ten
einde is voordat de Heere Jezus
terugkomt, dan zullen wij ons
verblijf in het lichaam verlaten,
zoals Paulus ons in zijn brieven
vertelt, en bij de Heere gaan
inwonen.
Maar we zullen dan niet
ophouden om een persoon te
zijn, ook al hebben we dan nog
geen lichaam.
Welnu, het heerlijke van deze
goddelijke Persoon, de Heilige
Geest is, dat Hij geen lichaam
heeft en daarom overal kan zijn.
Toen de Heere Jezus op aarde
was, kon Hij maar op één plaats
tegelijk zijn. Maar omdat de
Heilige Geest geen lichaam
heeft,
kan
Hij
alom
tegenwoordig zijn.
De Heilige Geest is vol liefde en
tedere zorg.
Jezus zei het
volgende tegen Zijn discipelen
en dat staat in Johannes 16:
7 Het is nuttig voor u dat Ik
wegga, want als Ik niet wegga,
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zal de Trooster niet naar u toe
komen, maar als Ik heenga, zal
Ik Hem naar u toe zenden.
Jezus heeft het over de Trooster,
Iemand die troost en hulp
verleent, en Hij zegt:
Ik zal Hem naar u toe zenden.
En dan lezen we in vers 13:
13 Maar wanneer Die komt, de
Geest van de waarheid, zal Hij
u de weg wijzen in heel de
waarheid.
Hier wordt gezegd, dat de
Heilige Geest ons de weg zal
wijzen en wel in heel de
waarheid.
De waarheid is dat Jezus voor
onze zonden gestorven is.
Maar
de
Heilige
Geest
openbaart ons de hele waarheid
over Jezus. Dat Hij niet alleen
voor ons gestorven is, maar dat
onze oude mens ook met Hem
gestorven is1 en wij nu mogen
leven als nieuwe mensen.2

1
2

Rom. 6:6
Rom. 6:4

En Hij openbaart ons, dat Jezus
aan ons mensen gelijk is
geworden en dat Hij - toen Hij
op aarde was - op gelijke wijze
als wij verzocht werd, zonder te
zondigen.
Hij openbaart ons andere
geheimen uit de Schrift. Hij wil
ons de weg wijzen tot de hele,
de volle waarheid.
En dan lezen we verder:
13b Want Hij zal niet vanuit
Zichzelf spreken, maar wat Hij
gehoord zal hebben, zal Hij
spreken, en de toekomstige
dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken,
want Hij zal het uit het Mijne
nemen en het u verkondigen.
De Heilige Geest spreekt dus
niet vanuit Zichzelf.
Hij
spreekt, wat Hij gehoord zal
hebben, namelijk wat Hij hoorde
van Jezus. Er staat immers: Hij
zal het uit het Mijne nemen en
het u verkondigen.
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De Heilige Geest zet steeds de
schijnwerpers op Jezus en niet
op Zichzelf. Wat mooi en edel
is dat! Hij spreekt niet vanuit
zichzelf en Hij wil één ding en
dat is: Jezus verheerlijken.

Wij mogen leren om in
volledige afhankelijkheid van
Hem te leven. Wij mogen ons
helemaal op Hem verlaten. Hij
is altijd bij ons, waar wij ook
gaan, dag en nacht, ieder uur.

Jezus zegt verder in Joh. 14:26:
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.

Ja, zei Jezus van deze Trooster,
Hij zal tot in eeuwigheid bij ons
blijven. 3

Dus de Heilige Geest, een
liefdevol en teder Persoon,
machtig om te helpen, wil u en
mij in alles onderwijzen. Dus
wij Zijn discipelen en de Heilige
Geest is onze Leraar die ons
alles wil leren.
Hij wil ons onderwijzen en alles
leren. Als wij maar willen leren.
o Hij weet alles, wat ik niet
weet.
o Hij kan alles, wat ik niet
kan.
o Hij wil alles doen, wat ik
niet kan doen.

In deze wetenschap, dat de
Heilige
Geest
als
een
Persoonlijke Vriend steeds bij
ons is, vinden wij ook genezing
van alle eenzaamheid. Er is een
lied dat zegt: Nimmer, nimmer
ben ik alleen. Nee, nooit meer
eenzaam, nooit meer alleen.
Als ik op sta om te spreken, mag
ik ook op Hem steunen als
Iemand die mij voortdurend wil
bijstaan.
Bij wijze van spreken moet ik zo
ver mogelijk verdwijnen om
Hem door het Woord te laten
spreken. Hij wil alles sturen en
ingevingen en raad geven.

3

Joh. 14:16
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In Openbaring wordt gesproken
over de zeven geesten van God,
die voor de troon zijn.4
En
5
Jesaja spreekt daarom over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Geest van wijsheid.
De Geest van inzicht.
De Geest van raad.
De Geest van sterkte.
De Geest van kennis.
De Geest van vreze des
Heeren.
7. De Geest van de geur van,
en de lust in, de vreze des
Heeren.
We kunnen dus de Heilige Geest
beschouwen als een even
werkelijk Persoon als de Heere
Jezus, even liefdevol, even wijs,
even fijngevoelig, even sterk.
Een Geest van inzicht, van
kracht, en van wijsheid. En Hij
heeft overal verstand van want
Hij is een Geest van inzicht.
Kennen wij de gemeenschap
met de Heilige Geest? Aan het
eind van de 2e Korinthiërs brief
schrijft Paulus:
4
5

Op. 1:4
Jes. 11:2

De genade van de Heere Jezus
Christus, de liefde van God, en
de gemeenschap van de Heilige
Geest zij met u allen.
Kennen wij deze gemeenschap,
deze Heilige vriendschap, deze
samenwerking met de Heilige
Geest?
In het nieuwe testament wordt
de Heilige Geest ook wel "de
zalving" genoemd.
Dat lezen we in 1 Joh. 2:27 waar
staat:
En wat u betreft, de zalving, die
u van Hem hebt ontvangen,
blijft in u.
Een troostrijk woord, dat de
zalving ons niet zal verlaten.
"Wat u betreft"
schrijft
Johannes.
Hij kende Zijn
kinderen in het geloof goed en
was er van overtuigd dat de
zalving in hen zou blijven.
27b U hebt het niet nodig dat
iemand u onderwijst, maar
zoals deze zalving u onderwijst
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met betrekking tot alle dingen –
en die zalving is waar en is geen
leugen – en zoals ze u heeft
onderwezen, zo moet u in Hem
blijven.
De zalving is de Geest en de
zalfolie bestaat uit de fijnste
specerijen die er zijn, zoals die
genoemd worden in de Galaten
brief (5:22):
De vrucht van de Geest is echter
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.
Blijven wij in de liefde, dan
onderwijst de Zalving ons.
Blijven wij in geduld en
zachtmoedigheid, dan leert de
Zalving ons, hoe wij met dwarse
en onwillige mensen moeten
omgaan.
Ook wordt ons geleerd hoe wij
met ons aardse bezit moeten
omgaan. De Zalving wil ons
over alle dingen onderwijzen.
En er staat verder: U hebt het
niet nodig dat iemand u

onderwijst. Dat klinkt wat apart
maar daar wordt iets heel moois
mee bedoeld.
Natuurlijk kunnen wij ook leren
van anderen,
maar in de
dagelijkse omstandigheden, in
het gewone leven van alledag,
hoeven wij niet naar deze of
gene te gaan om lering te
krijgen, nee, dat wil de Zalving
ons
over
alle
dingen
onderwijzen.
Het hemelse telefoonnummer is
gemakkelijk om te onthouden;
dat nummer is niet in gesprek en
dat nummer is – bij wijze van
spreken – 777. Daar kunnen wij
om raad vragen en om leiding
vragen.
De Zalving leert ons; Hij neemt
het uit Jezus en deelt het ons
mee.
27c Zoals
zij
u heeft
onderwezen, zo moet u in Hem
blijven.
Dus de Zalving onderwijst ons,
om in Hem te blijven. Jezus zei
niet: kom in Mij maar blijf in
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Mij. Dat wil zeggen, dat wij al
in Hem zijn.
Jezus zei in Joh. 15:5
Ik ben de wijnstok, u de ranken;
wie in Mij blijft, en Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt u niets doen.
Van dat besef moeten wij
doordrongen zijn, dat wij zonder
Hem, zonder Jezus en dat is
hetzelfde als zonder de Heilige
Geest, niets kunnen doen. De
rank kan geen vrucht dragen uit
zichzelf.
Dat de Heilige Geest een teer
Persoon is, blijkt uit Efeze
4:30/32 waar staat:
30 En bedroef de Heilige Geest
Gods niet, door Wie u verzegeld
bent tot de dag van de
verlossing.
31 Laat alle bitterheid, woede,
toorn, geschreeuw en laster van
u weggenomen worden, met alle
slechtheid.
Hier wordt gezegd, dat wij de
Heilige
Geest
kunnen

bedroeven. Met andere woorden,
de Heilige Geest is geen
onpersoonlijke
invloed
of
kracht. Nee, Hij is een Persoon,
die ons liefheeft.
De dingen, die wij uit ons leven
weg moeten doen, is alles wat
met bitterheid en kwaadheid te
maken heeft.
Er staat immers dat alle
bitterheid en alle toorn of
kwaadheid
van
ons
weggenomen dient te worden
met alles wat slecht is.
Dus – als wij daar ernst mee
maken – dan verdwijnt dat uit
ons leven. Dan onderwijst de
Heilige Geest ons, dat wij niet
de ander moeten veranderen,
onze man of onze vrouw, of
onze broeders en zusters.
Maar dat wij door de Geest de
ergernis in ons eigen vlees
zullen doden.
En dan komt er dat, wat in het
vervolg staat:
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32 Maar wees ten opzichte van
elkaar
vriendelijk
en
barmhartig, en vergeef elkaar,
zoals ook God in Christus u
vergeven heeft.
Wees ten opzichte van elkaar
vriendelijk. Dat is een prachtige
deugd, een innemende vrucht
van de Geest.
En dan staat er verder: Wees ten
opzichte van elkaar barmhartig.
Dan is er innerlijk meegevoel.
En we vergeven elkaar, zoals
God ons vergeving geschonken
heeft en nog steeds schenkt
wanneer wij dit nodig hebben.
De Heilige Geest kan alles, wat
ik niet kan en weet alles, wat ik
niet weet, en wil alles in mij
doen, wat ik niet kan doen.
Wij mogen ons geheel op Hem
verlaten.
Hij is een Trooster, een
liefdevolle, trouwe en geduldige
hemelse Vriend die altijd bij en
in ons is.

Nog een toegift tot slot uit Joël
2:23
En u, kinderen van Sion,
verheug u en wees blij in de
Heere, uw God.
Want Hij zal u geven de Leraar
tot gerechtigheid.
Die zal regen op u doen
neerdalen, vroege regen en late
regen…..
Dus laten wij ons verheugen en
blij zijn in de Heere, want Hij
geeft ons de Leraar tot
gerechtigheid.
Hij laat ook nu regen van zegen
op ons neerdalen, vroege regen
en late regen.
Eer aan de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, de Drie in Eén.
Halleluja!

