
Les 4

De Heilige Geest (1)

1. Persoon en Godheid

 Het is belangrijk dat een christen in de juiste verhouding leeft ten opzichte van de Heilige
Geest, daar kan en mag de gelovige niet te licht over denken. Zoals de verlossing alleen
gebaseerd is op de Heer Jezus Christus is de geestelijke groei, de overwinning en de kracht
om in het geloof staande te blijven door de Heilige Geest. Wij leven in het genadetijdperk, de
bedeling van de Heilige Geest, en daarom is het belangrijk dat wij weten wat de Bijbel over
de aard en de Persoon van de Heilige Geest leert.

1. De Heilige Geest is een persoon.

De Heilige Geest is geen invloed maar een Persoon en dit zien wij ook in elke Bijbeltekst
waar over Hem gesproken wordt:

A. De zelfde persoonlijke voornaamwoorden die voor andere personen gebruikt worden,
     worden ook gebruikt voor de Heilige Geest.

Dit zien wij in de volgende Bijbelteksten;

Johannes 14: 16-17 en 26 “de woorden “hij” en “hem” worden vijf maal in deze
Verzen gebruikt.

Johannes 16:7-8; 13-15 ”Hij”, “Hem”, “de Geest, de Trooster”

B. Mensen kunnen zich tegenover de Heilige Geest zo gedragen dat Hij een Persoon
     moet Zijn.

Mattheus 12:31 “Laster tegen de Heilige Geest.”
Efeze 4:30 “bedroeft de Heilige Geest niet”
Hebreeën 10:30 “de Geest der genade smaad aangedaan”

Volgende teksten goed bestuderen.

C. De Heilige Geest kan Zich zo openbaren dat Hij onmogelijk alleen maar een
    invloed kan zijn.

Mattheus 1:18 “Maria zwanger uit de Heilige Geest”
Johannes 3:6 “uit de Geest geboren”
Johannes 14:26 “de u alles leren zal”
Handelingen 8:29 “de Geest zeide tot Filippus”
Handelingen 16:6-7 “door de Heilige Geest verhinderd”



2. De Heilige Geest is de Geest van de Heer Jezus. Hij wordt God genoemd.

Vergelijk Jesaja 6: 8-9 met Handelingen 28: 25-26.

Jesaja 6:8-9;
“8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons
gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. 9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor
– maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op.”

Handelingen 28: 25-26;
“25 en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord
gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen
gesproken, 26 zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult
het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken.”

A. “De Heilige Geest getuigd het ook”:
2 Korinthe 3:8;  “hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?”
Handelingen 5:3-4 “uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen”

De Bijbel schrijft de Heilige Geest Goddelijke eigenschappen toe; Almacht,
Alomtegenwoordigheid, Alwetendheid, Heiligheid.

Psalm 139: 7-10 “waar zou ik heen gaan voor Uw Geest”
Job 26:13 door Zijn Geest heeft hij de hemelen versierd”
1 Korinthe 2:9-11 “de Geest doorzoekt alle dingen”
Hebreeën 9:14 “de eeuwige Geest”
Mattheus 28:19 “de Naam (niet namen!) van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”

B. Hij doet werken die alleen God kan doen.

Job 33:4 “de Geest Gods heeft mijn gemaakt”
2 Petrus 1:21 “van de Heilige Geest gedreven”
Handelingen 1:26 “de Heilige Geest heeft voorzegd”
Lucas 12:11-12 “De Heilige Geest zal u te binnen brengen”


