
BASISCURSUS deel 7 

 

De doop en de vervulling met de Heilige Geest 
 

Inleiding 

Vanavond gaan we het hebben over de doop in en de vervulling met de Heilige Geest. Na 

bekering en doop de stap die in Handelingen 2:38 naar voren komt. Voor dat we op dit 

gebeuren ingaan, gaan we eerst kijken wie de Heilige Geest is, Zijn persoon en Zijn werk. 

 

Wie is de Heilige Geest? 

Aan de bewoording van de vraag, wie in plaats van wat, kun je meteen zien dat het om een 

persoon  gaat en niet om een iets, een onpersoonlijke kracht of zo. De Geest is de derde 

persoon in de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. In 1 Cor.2:11 maakt Paulus een 

vergelijking tussen de geest van de mens in relatie tot hemzelf en de Geest van God in relatie 

met God. Je geest is je diepste innerlijk. Paulus schrijft: “Wie is in staat de mens te kennen, 

behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.” De 

Heilige Geest is het diepste innerlijk van God, zoals jouw geest het diepste innerlijk van jou 

is. In vers 10 staat daarom “ .. want de Geest doorgrond alles, ook de diepten van God”. De 

Geest is evenveel God als de Vader en de Zoon want Hij is het diepste wezen van God. De 

Geest is de Heilige Geest. Dat spreekt van Zijn karakter en van Zijn horen bij God. Hij is 

puur, licht en waarheid. Jezus noemt Hem  in Joh. 14:7 dan ook de Geest van de waarheid. 

Omdat Hij het innerlijk van God is en Gods diepste wezen weerspiegelt en openbaart., wordt 

Hij ook de Geest van God en de Geest van Christus genoemd. Hij openbaart Gods wezen en 

werk. Wanneer de Bijbel het heeft over Gods werk op aarde dan spreekt de Bijbel al snel over 

de Geest. De Heilige Geest kun je daarom goed omschrijven als God-in-actie.   

Volgens Johannes 14:16 wil de Geest voor ons de Pleitbezorger zijn, degene die voor ons 

opkomt. De NBG vertaling noemt Hem in plaats van Pleitbezorger Trooster. In wezen een 

onvertaalbaar woord. Het Griekse woord (parakleetos) betekent zoiets als degene die naast je 

staat. Pleitbezorger is iemand die naast je staat in een rechtszaak (vergelijk 1 Joh.2:1), trooster 

is iemand die naast je staat in stormen. Beide zijn onvolledig. Leidsman, vriend, leraar, hulp, 

verzorger, coach, mentor, kameraad, allemaal woorden die hier iets meer aan toe zouden 

voegen. In de tekst van Joh.14 wordt de Geest in ieder geval nog genoemd als 

plaatsvervanger van Jezus. Daarom spreekt Jezus van een andere pleitbezorger, een andere 

dan Hijzelf! Dat zegt veel over de Geest. Hij zet voor ons en door ons het werk van Jezus 

voort. In de Heilige Geest is Jezus ook zelf weer aanwezig bij ons. Jezus zegt dat zelf in 

Joh.14:18 zo: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”. Daarom kan er 

identificatie plaatsvinden tussen de Heilige Geest en Jezus en de Vader. In 2 Cor.3:17 staat 

“Welnu met de Geest wordt de Heer bedoeld” . In de NBG staat “De Here nu is de Geest”. 

Waarom? In de aanwezigheid van de Geest ervaren wij de aanwezigheid van de Vader en van 

Jezus, vergelijk ook Johannes 14:23. 

 

Het werk van de Geest 

 De Heilige Geest is van het begin af in de Bijbel in actie. In Genesis 1:2 wordt Hij al 

genoemd. Bij de schepping was Hij al betrokken. Uiteraard, want God was er bij betrokken.  

Voor ons, in ons leven, is de Geest degene die ons trekt naar God toe, die ons wedergeboren 

doet worden, ons tot kinderen van God maakt, het leven van Jezus in ons doet groeien, ons de 

volle waarheid openbaart, Jezus wil verheelrijken, ons kracht geeft om getuigen van Jezus te 

zijn, ons leidt, ons Abba Vader laat roepen, ons Zijn gaven toedeelt, ons laat veranderen naar 

het beeld van Jezus, ons maakt tot één lichaam, ons de toegang tot de Vader geeft, enzovoort. 



Het christelijk leven is een leven in de Geest en door de Geest. Bekering en wedergeboorte 

hebben we besproken. Vanavond gaan in op gedoopt worden in de Heilige Geest. 

 

Gedoopt worden in de Heilige Geest  

In Handelingen 1:4-8 kondigt Jezus de doop in de Heilige Geest aan. In vers 4 zie je hoe 

belangrijk Jezus dit gebeuren vindt: ze mogen Jeruzalem niet verlaten maar krijgen de 

opdracht te wachten op de belofte van de Vader. De Heilige Geest is DE belofte van de 

Vader. En inderdaad is over deze belofte te lezen in veel profeten in het Oude Testament. 

Bijvoorbeeld in Jesaja 32 en in Jesaja 44. Verder in Ezechiel 37 en 39, Joel 2, Jeremia 33 en 

Numeri 11. Alle stukken staan in de dramatische context van de grote verandering aan het 

eind der tijden. Israel zal dan van verdrukt volk een volk van heersers worden. Verder zijn er 

profetieën over de Messias. De gezalfde dienstknecht van God die zal heersen, Bijvoorbeeld 

Jesaja 11 en Jesaja 61. Vanwege deze achtergrond vragen de discipel onmiddellijk  als Jezus 

het heeft over de komst van de Geest “Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het 

koningschap over Israel herstellen?” Jezus plaatst echter de komst van de Geest in een andere 

context: “Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en 

van mij getuigen..” Hiermee geeft Hij aan wat er gebeurt als je gedoopt wordt in de Geest en 

wat het doel er van is: Je ontvangt kracht om een getuige te zijn! Geen wonder dat zij hier 

op moesten wachten. In plaats van zwakke mensen die moeten proberen om het evangelie te 

brengen aan de hele wereld, wordt het: zwakke mensen maar vol van Gods aanwezigheid en 

kracht door God zelf in staat gesteld om de wereld met het evangelie te bereiken. Om deze 

toerusting met kracht wordt die doop in de Heilige Geest ook wel een zalving genoemd. Je 

werd ook gezalfd voor een bediening.  

In Handelingen 2:1-4 staat dan het gebeuren zelf. Er is een geluid als van een geweldige 

windvlaag die het huis helemaal vult. Geest en wind zijn in de bijbelse talen hetzelfde woord. 

De Geest vulde het hele huis! De discipelen worden dus letterlijk onder gedompeld in de 

Geest. Daarbij stromen zij ook vol en worden dus ook vervuld van de Geest. Dit vullen is zo 

overvloedig dat zij overstromen en gaan spreken in andere talen “zoals hun door de Geest 

werd ingegeven”.  

Dit is een goed voorbeeld van dit gebeuren. Ondergedompeld worden en vol stromen met. Dit 

zijn wel twee zaken. Je kunt één keer ondergedompeld worden in de Geest, maar meerdere 

keren vervuld worden. Petrus beleefde dit nog meerdere malen, vergelijk maar eens Hand.2:4 

met 4:8 en vers 31. In Efeze 5; 18 staat daarom de aanwijzing bedrinkt u niet, want dat leidt 

tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen. Dat is een opdracht die heel letterlijk 

vertaald zou kunnen worden met laat je voortduren vervullen met de Geest.  

De doop in de Geest is een nogal heftig gebeuren! De kracht van God komt in aanraking met 

een gewoon mens! Geen wonder dat de Bijbel voor deze ervaring ook met heftige woorden 

spreekt: vallen op, komen over, uitstorten op, gieten over, bekleed worden met kracht, 

doordrenkt zijn van de Geest. De ervaring was zo duidelijk dat in Handelingen 8:18 staat dat 

Simon de tovenaar zag dat de mensen de Heilige Geest ontvingen door de handoplegging van 

de apostelen. Hij wil er zelfs geld voor geven om ook dit „toverkunstje‟ te mogen doen! Ook 

Hand.10:45 spreekt ervan dat de mensen zagen dat de Heilige Geest over Cornelius en zijn 

vrienden en familie kwam, want zij hoorden hen in klanktaal spreken en God grootmaken 

staat er dan. Later kan de herinnering aan deze ervaring je helpen bij de opbouw van je 

zekerheid in het geloof. Johannes schrijft in 1 Joh.3:24 Dat Hij in ons blijft, weten we door de 

Geest die Hij ons heeft gegeven. 

Dat brengt ons op iets anders. Het ontvangen van de Gave, het geschenk, van de Heilige Geest 

wordt veelal begeleid door wonderlijke gaven. Dat zagen we in Handelingen 2:4 Ook vers 17 

en 18 vertellen over profeteren, visioenen, en dromen. Hand.10:44 en 45  vertelt over God 

grootmaken en klanktaal. In Hand.19:6 staat: En toen Paulus hun de handen had opgelegd 



daalde de Heilige geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. 

Dat is logisch. God geeft kracht aan Zijn volgelingen en die kracht uit zich ook 

bovennatuurlijk, in bijzondere geestesgaven.  

De meest normale wijze van het ontvangen van de Geest is handoplegging bij de doop. Dat 

zagen we in Handelingen 8 en ook in Handelingen 19. De handoplegging is een daad van 

overdracht en van bevestiging. 

De voorwaarden voor een discipel voor het ontvangen van de Geest zijn bekering, geloof en 

dorst hebben naar deze Gave. Jezus zegt in Joh.7:37 Laat iemand die dorst heeft bij mij komen 

en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. 

Angst voor wat er staat te gebeuren, afwachten en het wel goed vinden zijn even zovele 

hindernissen voor het ontvangen van de Geest. Je uitstrekken naar omringt worden, 

ondergedompeld worden naar Gods kracht, daar naar verlangen leidt tot drinken, in geloof 

aannemen. Het gevolg is rivieren van levend water. 

  

 

Leesrooster 

Woensdag 10 november 

Lezen: Johannes 14:15-31  

Vragen: 

1. Waarom kan de wereld de Geest niet ontvangen, maar de gelovigen wel? 

2. Waarom wordt de Heilige Geest de Geest der waarheid genoemd? 

3. Terugdenkend aan de les: hoe ervaar je in je eigen leven de Geest als de parakleetos? 

 

Donderdag 11 november 

Lezen Handelingen 8:14-24 

Vragen: 

1. Wat bedoelt Lukas (de schrijver van Handelingen) met vers 16? 

2. Wat was er nog nodig om de Geest te ontvangen? Leert dat ook iets voor ons 

vandaag? 

3. Waarom is Petrus zo fel tegen Simon? 

 

 

Vrijdag 12 november 

Lezen Handelingen 19:1-7 

1. Hoe zou Paulus gemerkt (kunnen) hebben dat de Heilige Geest er niet was? 

2. Waarom doopt Paulus hen nog een keer? 

3. Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn er met het stukje van gisteren? 

 

Zaterdag 13 november 

Lezen Handelingen 11:1-18 

1. Waarom wordt Petrus ter verantwoording geroepen? 

2. Uit welke verzen lees je dat de Geest degene is die nu wil dat de heidenen het 

evangelie horen? 

3. In hoofsstuk 10:44-48 lees je het gebeuren zelf. Hoe wist men dat deze mensen de 

Geest hadden ontvangen? 

 

Zondag 14 november  

Lezen Rom.8:1-17  

Vragen: 

1. Wat bedoelt Paulus concreet met vers 13? 



2. Paulus geeft in vers 15 twee wijzen van met God leven aan. Kun je in het dagelijks 

leven vertalen, door voorbeelden, wat hij bedoelt? 

3. Waarom is tegen God Abba Vader zeggen geen hoogmoed? 

 

Maandag 15 november 

Lezen 1 Korinthe 2: 1-16 

Vragen: 

1. Wat bedoelt Paulus te zeggen met vers 9? 

2. Hoe kunnen wij wel begrijpen wat God voor ons bestemd heeft? 

3. In vers 3 spreekt Paulus over zijn angst. Toch kwam zijn prediking met betoon van 

grote kracht. Wat leer je hier over de kracht van de Geest? 


