
HOOFDSTUK 15: GODS GEEST, HOOGSTPERSOONLIJK

• De Heilige Geest (H.G.) is niet maar een onpersoonlijke kracht.  Hij is hoogstpersoonlijk God, samen 
met de Vader en de Zoon, bijgenaamd de Trooster.
➢ Hij is de Bron van Leven: Hij doet leven en herleven (wedergeboorte).
➢ Hij is  de grote Inspirator:  Hij  geeft  gaven aan de mensen en brengt die tot  ontplooiing,  zodat 

mensen een bepaalde taak/ werk kunnen uitvoeren.
➢ Hij is de grote Communicator: het is zijn werk om mensen weer met God in verbinding te brengen. 

a) Hij communiceert van God uit met mensen: Hij heeft ons op allerlei manieren onthuld hoezeer 
Gods hart uitgaat naar zijn wereld (Bijbel,  door inschakeling van mensen). Zonder de Geest 
zouden wij niets van God afweten.

b) Maar ook omgekeerd communiceert Hij van mensen uit met God: Hij peilt je hart en bidt met je 
mee. Het voor ons onuitsprekelijke brengt Hij bij God.

• De Heilge Geest was er ook al in het Oude Testament (OT). Wel is er een duidelijk verschil met het 
Nieuwe Testament (NT), de tijd na Pinksteren.

OT NT
Ten  dele:  de  Geest  is  nog  niet  op  allen 
uitgestort.  Koningen,  priesters  en  profeten 
werden met de Geest gezalfd. 

Ten volle:  de Geest  zonder  uitzondering uitgestort 
op alle gelovigen.

Vertegenwoordiging:  priesters  en  profeten 
treden namens anderen op in Gods volk.

Deelneming: ieder christen is zelfstandig priester en 
profeet.

• Uitgangspunt van het NT: allen die tot geloof komen, hebben de Geest ontvangen. Christus woont met 
zijn Geest in zijn gemeente. Iedere gelovige afzonderlijk wordt tempel van de H.G. genoemd. Wie 
Christus kent, heeft de Geest, dat kan niet anders. Waar de Heer is, daar is ook de Geest. Christus en de 
Geest zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
De doop met de H.G. is dus niet een afzonderlijk gebeuren, een speciale ervaring, die vroeg of laat op 
de  bekering  volgt,  zoals  door  sommigen wel  wordt  beweerd.  Er  is  geen  onderscheid  in  vleselijke 
christenen  (die  de  doop met  de  HG nog niet  ontvangen hebben)  en  geestelijke  christenen  (die  de 
Geestesdoop al hebben ondergaan). Nergens in de Bijbel worden  gelovigen opgeroepen de Geest te 
ontvangen, wel door de Geest te leven.

• De Heilige Geest is Zelf Gave, ons door Christus gegeven. Tegelijk is de Geest de Gever van alle gaven 
(charisma). Christus heeft door zijn Geest veel gaven aan zijn gemeente gegeven (Romeinen 12:6-8, 1 
Korinthiërs. 12, Efeze 4: 7-11). Niemand is overgeslagen bij het uitdelen van de gaven. Wel heeft ieder 
zijn eigen gaven. De ene gave is niet belangrijker dan de andere gave. De aanwezigheid van de H.G. 
kan niet afgemeten worden aan het voorkomen van de bijzondere gaven als bijv. het spreken in tongen. 
De Geest  is  niet  pas  actief  als  er  iets  spectaculairs  gebeurt.  Christus  gebruikt  deze gaven voor  de 
opbouw van zijn gemeente.

• Er is verschil tussen gave en vrucht van de Geest. Wat de vrucht van de Geest is kun je vinden in 
Galaten 5:22: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, 
trouw en zelfbeheersing. Een gave levert niet automatisch een vrucht van de Geest. Gebruik je gaven 
om anderen goed te doen, niet om de aandacht op jezelf te vestigen. 

• Zonde tegen de H.G.: een hardnekkig verwerpen en minachten van Christus. Je verwerpt hardgrondig 
wat de Geest sinds Pinksteren over Christus werk duidelijk heeft gemaakt.
Christus waarschuwing tegen deze zonde is niet bedoeld om ons bang te maken. Maar om iedereen van 
de diepe ernst te doordringen dat het mogelijk is de Geest van God niet alleen te bedroeven, maar ook te 
lasteren. Zo iemand is onchristelijk en maakt God tot een leugenaar.

• In heel zijn werk is de Geest bezig de aandacht op Christus te vestigen en de Bruid, de gemeente van 
alle tijden en plaatsen, naar de Bruidegom, Christus, te leiden. 

Gedeelten uit de belijdenis over de Heilege Geest : NGB art.11, Heidelbergse Catechismus zondag 20.


