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Voorwoord 
 
De Bijbel zegt dat wij moeten leven door de Geest. 
Dat betekent nogal wat. 
De eerste vragen die je daarbij onder andere stelt, zijn vragen als: 
Wie is de Heilige Geest? 
Hoe kan je leven door de Heilige Geest? 
 
Gods Woord zal ons daar een antwoord op geven. 
Met deze studie probeer ik een beeld te geven over de persoon en het werk van de Heilige 
Geest.  
 
Ik bid dat je de Heilige Geest beter zal gaan leren kennen en dat je een relatie met Hem zult 
hebben. Dat je zult gaan leven door de Geest en dat je Hem alle ruimte geeft in je leven. 
 
 
Henri Hüpscher                         Nieuwegein, september 2000 
 
 



De Heilige Geest   

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

 

5

Wie is de Heilige Geest? 
 
Hij is een persoon  
Een persoon voldoet aan bepaalde kenmerken: persoonskenmerken. 
De Heilige Geest heeft die kenmerken.  
Ook kan je met een persoon omgaan. 
Met de Heilige Geest kan je ook omgaan 
Hieronder volgen een aantal punten waaruit de persoonlijkheid van de Heilige Geest blijkt: 
  
• Hij heeft een verstand 
Johannes 16:13: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 
de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” 
Handelingen 15:28: “Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last 
op te leggen dan dit noodzakelijke:” 
 
• Hij heeft een wil 
1 Korintiërs 12:11: “Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder 
toedeelt, gelijk Hij wil.” 
 
• Hij kan spreken 
Johannes 16:13: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 
de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” 
Handelingen 11:12: “En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen moest medegaan zonder 
bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn het huis van die man 
binnengaan;” 
 
• Hij heeft emoties 

- Hij kan worden uitgedoofd 
1 Tessalonicenzen 5:19: “Dooft de Geest niet uit,” 

- Hij kan worden bedroefd 
Jesaja 63:10: “Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom 
veranderde Hij voor hen in een vijand.” 
Efeziërs 4:30: “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt 
tegen de dag der verlossing.” 
Hebreeën 10:29: “Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon 
van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd 
was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?” 

 
• Je kan Hem bedriegen 
Handelingen 5:3: “Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de 
Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?” 
 
• Je kan Hem verzoeken 
Handelingen 5:9: “En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest 
des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de 
deur en zij zullen ook u uitdragen.” 
 
• Je kan je verzetten en weerspannig tegen Hem zijn 
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Handelingen 7:51: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen 
de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.” 
Psalmen 106:33: “want zij waren tegen zijn Geest weerspannig, en hij sprak onbezonnen met 
zijn lippen.” 
 
Hij is God 
De Heilige Geest wordt in de Bijbel op één lijn gezet met de Vader en de Zoon. Ook wordt in 
Handelingen de Heilige Geest aangesproken met “Here”. Verder bezit de Heilige Geest 
kenmerken die alleen God bezit. 
De Heilige Geest is God. 
 
Matteüs 28:19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de 
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u 
bevolen heb.” 
Handelingen 11:7-12: “En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen: Sta op, Petrus, slacht en 
eet! Maar ik zeide: Geenszins, Here, want nog nooit is iets, dat onheilig of onrein was, in mijn 
mond gekomen. Doch ten tweeden male antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat God rein 
verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe; en 
alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, terstond daarop bleven drie mannen voor 
het huis staan, waarin wij waren, die uit Caesarea tot mij waren gezonden. En de Geest zeide 
tot mij, dat ik met hen moest medegaan zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook 
deze zes broeders, en wij zijn het huis van die man binnengaan;” 
1 Korintiërs 13:13: “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de 
gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.” 
1 Johannes 5:7: “Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de 
Heilige Geest; en deze drie zijn een.” 
 
Hij is alomtegenwoordig 
Psalm 139:7-12: “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw 
aangezicht? Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij 
zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou 
uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij 
overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, 
maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.” 
 
Hij is alwetend 
1 Korintiërs 2:10: “Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest 
doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” 
Psalm 139:2-12: “Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is 
geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 
en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik 
kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 
Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; nam 
ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand 
mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is 
de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht 
als de dag, de duisternis is als het licht.” 



De Heilige Geest   

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

 

7

Jesaja 40:13-14: “Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman? 
Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis 
bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?” 
 
Hij is almachtig 
Hij is God en dus almachtig. Uit de rest van deze studie blijkt wel hoe machtig. 
 
Hij is eeuwig  
Hebreeën 9:14: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen?” 
 
Hij is de Waarheid 
1 Johannes 5:6: “Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts 
met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de 
Geest de waarheid is.” 
 
Hij is Degene die de schrift heeft geïnspireerd 
2 Timoteüs 3:16: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,” 
2 Petrus 1:19: “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er 
acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en 
de morgenster opgaat in uw harten.” 
 
De namen en symbolen van de Heilige Geest 
 
Namen en symbolen geven aan wie je bent. Ze laten iets van jou zien. 
Zo ook openbaren de namen en symbolen van de Heilige Geest wie Hij is. 
  
Heilige Geest 
Lucas 10:21: “Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, 
Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen 
geweest voor U.” 
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met 
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel 
overweldigd waren; want God was met Hem.” 
 
Heilige Geest Gods 
Efeziërs 4:30: “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de 
dag der verlossing.” 
 
Heilige Geest der belofte 
Efeziërs 1:13: “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de 
Heilige Geest der belofte,” 
 
Geest 
Marcus 1:12: “En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.” 
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Johannes 1:32: “En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde 
als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.” 
Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met 
de Geest,” 
 
Geest Gods 
Ezechiël 11:24: “En de Geest hief mij op en bracht mij naar het land der Chaldeeen, naar de 
ballingen, in een gezicht door de Geest Gods; en toen het gezicht dat ik gezien had, van mij 
opgetrokken was,” 
Matteüs 12:28: “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het 
Koninkrijk Gods over u gekomen.” 
 
Geest des Heren  
Jesaja 61:1: “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft 
mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden 
gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen 
opening der gevangenis;” 
Micha 3:8: “Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en van 
sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israel zijn zonde.” 
2 Korintiërs 3:17: “De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.” 
 
Geest van onze God 
1 Korintiërs 6:11: “En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar 
gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en 
door de Geest van onze God.” 
 
Geest van de levende God 
2 Korintiërs 3:3: “daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet 
met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar 
op tafelen van vlees in de harten.” 
 
Geest van Christus 
Romeinen 8:9: “Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de 
Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort 
Hem niet toe.” 
1 Petrus 1:11: “terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen 
doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van 
al de heerlijkheid daarna.” 
 
Geest van Jezus Christus 
Filippenzen 1:19: “Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de 
bijstand des Geestes van Jezus Christus,” 
Geest zijns Zoons 
Galaten 4:6: “En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze 
harten, die roept: Abba, Vader.” 
 
Geest uit den hoge 
Jesaja 32:15: “totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge. Dan wordt de woestijn 
een gaarde en de gaarde gelijkt een woud;” 
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Geest van het zoonschap 
Romeinen 8:15: “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, 
maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.” 
 
Geest uws Vaders 
Matteüs 10:20: “want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u 
spreekt.” 
 
Geest der genade 
Hebreeën 10:29: “Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God 
met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht 
en de Geest der genade gesmaad heeft?” 
 
Geest des geloofs 
2 Korintiërs 4:13: “Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik 
heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.” 
 
Geest der heerlijkheid 
1 Petrus 4:14: “Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest 
der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.” 
 
Geest der genade en der gebeden 
Zacharia 12:10: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten 
de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, 
en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen 
over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.” 
 
Geest der waarheid 
Johannes 14:17: “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
Johannes 16:13: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 
de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” 
1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort 
naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.” 
 
Geest van wijsheid en verstand 
Jesaja 11:2: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de 
Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;” 
 
Geest van wijsheid en van openbaring 
Efeziërs 1:17: “opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve 
de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:” 
 
Geest van raad en sterkte 
Jesaja 11:2: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de 
Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;” 
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Geest van kennis en vreze des Heren 
Jesaja 11:2: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de 
Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;” 
 
Geest des levens 
Romeinen 8:2: “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, 
van de wet der zonde en des doods.” 
 
Geest van gericht en van uitdelging. 
Jesaja 4:4: “wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de 
bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en 
van uitdelging.” 
 
Goede Geest 
Psalm 143:10: “Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij 
in een effen land.” 
 
Eeuwige Geest 
Hebreeën 9:14: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen?” 
 
Mijn Geest 
Jesaja 42:1: “Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen 
heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.” 
Jesaja 59:21: “En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Here. Mijn Geest, die 
op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch 
uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Here, van 
nu aan tot in eeuwigheid.” 
Joël 2:28: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen 
zullen gezichten zien.” 
Joël 2:29: “Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest 
uitstorten.” 
Zacharia 4:6: “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door 
kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.” 
Matteüs 12:18: “Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een 
welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel 
verkondigen.” 
 
De kracht des Allerhoogsten 
Lucas 1:35: “En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en 
de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt 
wordt, Zoon Gods genoemd worden.” 
 
Hand des Heren 
2 Koningen 3:15: “Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler 
speelde, dat de hand des Heren op hem kwam.” 
Ezechiël 3:22: “De hand des Heren was daar op mij, en Hij zeide tot mij: Sta op, ga naar het 
dal, daar zal Ik tot u spreken.” 
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Ezechiël 37:1: “De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar 
buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen.” 
Handelingen 11:21: “En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het 
geloof en bekeerde zich tot de Here.” 
 
Trooster 
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn,” 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
Johannes 16:7: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik 
niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u 
zenden.” 
 
Symbolen van de Heilige Geest: 
 
Vuur 
Matteüs 3:11: “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; 
ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en 
met vuur.” 
Lucas 3:16: “antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die 
sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de 
Heilige Geest en met vuur.” 
Handelingen 2:3: “en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en 
het zette zich op ieder van hen;” 
Exodus 13:21: “De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op 
de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden 
voortgaan.” 
Exodus 13:22: “Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts 
aan de spits van het volk.” 
Exodus 14:24: “Toen dan, in de morgenwake, schouwde de Here in vuurkolom en wolk naar 
het leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring.” 
Numeri 14:14: “dan zullen zij zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben, dat 
Gij, Here, in het midden van dit volk zijt, dat Gij, Here, oog in oog U hebt laten zien, terwijl 
uw wolk boven hen staat en Gij in de wolkkolom voor hen henen gaat des daags en in de 
vuurkolom des nachts,” 
Nehemia 9:12: “Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des 
nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.” 
Nehemia 9:19: “hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De 
wolkkolom week niet van boven hen des daags, om hen op de weg te leiden, noch de 
vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.” 
 
Wind 
Ezechiël 37:9: “Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg 
tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze 
gedoden, zodat zij herleven.” 
Johannes 3:8: “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.” 
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Johannes 20:22: “En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de 
Heilige Geest.” 
Handelingen 2:2: “En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;” 
 
Water 
Johannes 4:10: “Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie 
het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u 
levend water hebben gegeven.” 
Johannes 7:38: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit 
zijn binnenste vloeien.” 
 
Zegel 
2 Korintiërs 1:22: “die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten 
gegeven heeft.” 
Efeziërs 1:13: “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de 
Heilige Geest der belofte,” 
Efeziërs 4:30: “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de 
dag der verlossing.” 
 
Olie 
Exodus 40:9: “Dan zult gij de zalfolie nemen en de tabernakel met al wat daarin is, zalven; zo 
zult gij hem heiligen met al zijn gerei, en hij zal heilig zijn.” 
Leviticus 21:12: “Het heiligdom zal hij niet verlaten, opdat hij het heiligdom van zijn God 
niet ontheilige, want de wijding van de zalfolie van zijn God is op hem: Ik ben de Here.” 
1 Samuël 16:13: “Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van 
die dag af greep de Geest des Heren David aan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.” 
1 Kronieken 29:22: “Zij aten en dronken die dag voor het aangezicht des Heren met grote 
vreugde, riepen Salomo, de zoon van David, andermaal tot koning uit en zalfden hem de Here 
tot vorst, en Sadok tot priester.” 
Marcus 6:13: “En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen 
hen.” 
Jakobus 5:14: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, 
opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.” 
1 Johannes 2:20: “Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.” 
1 Johannes 2:27: “En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en 
gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en 
waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.” 
 
Duif 
Matteüs 3:16: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de 
hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.” 
Marcus 1:10: “En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de 
Geest als een duif op Zich nederdalen.” 
Lucas 3:22: “en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, 
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn 
welbehagen.” 
Johannes 1:32: “En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde 
als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.” 
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De Heilige Geest in het Oude Testament 
 
Hij schept 
Job 33:4: “De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven.” 
Psalm 104:30: “zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van 
de aardbodem.” 
 
Hij onderwees 
Nehemia 9:20: “En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten, en uw 
manna hebt Gij aan hun mond niet onthouden, en Gij hebt hun water gegeven voor hun 
dorst.” 
Zacharia 7:12 hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de 
woorden die de Here der heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere 
profeten, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de Here der 
heerscharen. 
 
Door Hem werd het volk vermaand 
Nehemia 9:30: “Vele jaren waart Gij lankmoedig over hen en vermaandet hen door uw Geest, 
door de dienst van uw profeten, maar zij gaven daaraan geen gehoor. Toen hebt Gij hen in de 
macht van de volken der landen gegeven.” 
 
Hij was temidden van het volk 
Haggai 2:5: “overeenkomstig het woord dat Ik u beloofd heb, toen gij uit Egypte uittoogt en 
mijn Geest in uw midden stond: vreest niet.” 
 
Het werk van God gebeurde door de Heilige Geest 
Zacharia 4:6: “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door 
kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.” 
 
Mensen op wie de Heilige Geest was 
De Heilige Geest leefde in het Oude Testament niet in de mens. Wel kwam de Geest over of 
op iemand zodat hij/zij een roeping of opdracht van God kon uitvoeren. 
De Geest was vooral op koningen, richters, tempeldienaren en profeten, maar soms ook op 
andere mensen. 
Hier volgen een aantal mensen waarop de Geest was: 
  
Jozef 
Genesis 41:38: “En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, 
een man, in wie de Geest Gods is?” 
 
Besaleël 
Exodus 31:3: “en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor 
allerlei werk, om ontwerpen te bedenken,” 
 
70 oudsten uit het volk 
Numeri 11:17: “Dan zal Ik nederdalen en daar met u spreken en een deel van de Geest die op 
u is, nemen en op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen, en gij die niet alleen 
behoeft te dragen.” 
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Numeri 11:25: “Toen daalde de Here in de wolk neder en sprak tot hem, en Hij nam een deel 
van de Geest die op hem was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; toen de 
Geest op hen rustte, profeteerden zij, doch daarna niet meer.” 
 
Eldad en Medad 
Numeri 11:26: “Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven; de een heette 
Eldad, en de ander Medad. Toen de Geest op hen rustte (zij behoorden tot de opgeschrevenen, 
maar waren niet naar de tent gegaan) profeteerden zij in de legerplaats.” 
 
Bileam 
Numeri 24:2: “Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israel naar zijn stammen gelegerd, en de 
Geest Gods kwam over hem.” 
 
Jozua 
Deuteronomium 34:9: “Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want 
Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israelieten naar hem en deden 
zoals de Here Mozes geboden had.” 
 
Otniël 
Richteren 3:10: “De Geest des Heren kwam over hem, hij richtte Israel en trok uit ten strijde. 
De Here gaf Kusan-risataim, de koning van Aram, in zijn macht, zodat hij de overhand kreeg 
over Kusan-risataim.” 
 
Gideon 
Richteren 6:34: “Toen vervulde de Geest des Heren Gideon: hij blies op de hoorn, en de 
Abiezrieten werden opgeroepen om hem te volgen.” 
 
Jefta 
Richteren 11:29: “Toen kwam de Geest des Heren over Jefta; hij trok Gilead en Manasse 
door, daarna door Mispa in Gilead en van Mispa in Gilead trok hij verder naar de 
Ammonieten.” 
 
Simson 
Richteren 13:25: “En de Geest des Heren begon hem aan te drijven in Machane-dan tussen 
Sora en Estaol.” 
Richteren 14:6: “Maar de Geest des Heren greep hem aan, zodat hij die uiteenscheurde, zoals 
men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in de hand had. Noch aan zijn vader noch aan 
zijn moeder deelde hij echter mee, wat hij gedaan had.” 
Richteren 14:19: “En de Geest des Heren greep hem aan: hij ging naar Askelon, sloeg daar 
dertig mannen dood, nam hun bovenklederen en gaf die aan hen, die het raadsel hadden 
opgelost. Maar zijn toorn was ontbrand en hij keerde terug naar het huis van zijn vader.” 
Richteren 15:14: “Zodra hij te Lechi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuich 
tegemoet kwamen, greep de Geest des Heren hem aan en de touwen om zijn armen werden als 
in het vuur verbrande vlasstengels en zijn banden smolten weg van zijn handen.” 
 
Saul 
1 Samuël 10:6: “Dan zal de Geest des Heren u aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering 
geraken en tot een ander mens worden.” 
1 Samuël 10:10: “Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet; 
de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering.” 
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1 Samuël 11:6: “Toen Saul deze woorden hoorde, greep de Geest Gods hem aan, en hij 
ontstak in hevige toorn,” 
1 Samuël 19:23: “Toen ging hij daarheen, naar Najot, bij Rama en ook over hem kwam de 
Geest Gods en hij verkeerde, terwijl hij zijn weg vervolgde, in geestvervoering, totdat hij te 
Najot bij Rama kwam.” 
 
David 
1 Samuël 16:13: “Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van 
die dag af greep de Geest des Heren David aan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.” 
2 Samuël 23:2 De Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong; 
Psalm 51:11: “verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij;” 
Psalm 143:10: “Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij 
in een effen land.” 
 
Boden van Saul 
1 Samuël 19:20: “zond Saul boden om David te halen. Dezen zagen een groep profeten in 
geestvervoering met Samuël aan hun hoofd. En de Geest Gods kwam over de boden van Saul, 
zodat ook zij in geestvervoering geraakten.” 
 
Elia 
2 Koningen 2:9: “En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat 
zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel 
deel van uw geest op mij zijn.” 
 
Elisa 
2 Koningen 2:15: “De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en 
zeiden: De geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem 
ter aarde.” 
 
Amasai 
1 Kronieken 12:18: “toen vervulde de Geest Amasai, de aanvoerder van de dertig: De uwe, o 
David met u, zoon van Isai! Heil, heil u! Heil hem die u helpt! Want u helpt uw God. Toen 
nam David hen aan en maakte hen tot aanvoerders van de troep.” 
 
Azarja 
2 Kronieken 15:1: “De Geest Gods kwam over Azarja, de zoon van Oded;” 
 
Jachaziel 
2 Kronieken 20:14: “Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des Heren op de 
Leviet Jachaziel, de zoon van Zekarja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van 
Mattanja, uit de zonen van Asaf,” 
 
Zekarja 
2 Kronieken 24:20: “Toen vervulde de Geest Gods Zekarja, de zoon van de priester Jojada, en 
hij ging tegenover het volk staan en zeide tot hen: Zo zegt God: waarom overtreedt gij de 
geboden des Heren en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij de Here verlaten hebt, heeft 
Hij u verlaten.” 
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Jesaja 
Jesaja 48:16: “Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af heb Ik niet in het verborgene 
gesproken; ten tijde dat het geschiedt, ben Ik daar. En nu heeft de Here Here mij met zijn 
Geest gezonden:” 
 
Ezechiël 
Ezechiël 3:12: “Toen hief de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het geluid van een 
geweldig gedruis (geprezen zij de heerlijkheid des Heren in zijn woonplaats):” 
Ezechiël 11:5: “Toen viel de Geest des Heren op mij, en Hij zeide tot mij: Spreek: zo zegt de 
Here: aldus hebt gij gesproken, huis Israels, en wat in uw geest opkomt, is Mij bekend.” 
 
Micha 
Micha 3:8: “Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en van 
sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israel zijn zonde.” 
 
De Heilige Geest in het leven van Jezus 
 
Jezus was verwekt door de Heilige Geest 
Matteüs 1:18: “De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria 
ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de 
heilige Geest.” 
Matteüs 1:20: “Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen 
hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.” 
Lucas 1:35: “En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en 
de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt 
wordt, Zoon Gods genoemd worden.” 
 
Jezus werd gedoopt in de Heilige Geest 
Jezus was verwekt door de Heilige Geest, toch werd Hij gedoopt in de Heilige Geest. 
Jezus begon zijn bediening nadat Hij gedoopt was in de Geest. 
 
Jesaja 11:2: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de 
Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;” 
Jesaja 42:1: “Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen 
heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.” 
Jesaja 61:1: “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft 
mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden 
gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen 
opening der gevangenis;” 
Matteüs 3:16: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de 
hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.” 
Matteüs 12:18: “Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een 
welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel 
verkondigen.” 
Marcus 1:10: “En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de 
Geest als een duif op Zich nederdalen.” 
Lucas 3:22: “en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, 
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn 
welbehagen.” 
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Lucas 4:18: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen 
het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden” 
Johannes 1:32: “En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde 
als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.” 
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met 
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel 
overweldigd waren; want God was met Hem.” 
 
Jezus bezat de Heilige Geest  niet met mate 
Johannes 3:34: “Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij 
geeft de Geest niet met mate.” 
 
Jezus werd geleid door de Heilige Geest 
Matteüs 4:1: “Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden 
door de duivel.” 
Marcus 1:12: “En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.” 
Lucas 4:1: “Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 
Geest geleid in de woestijn,” 
 
Jezus dreef demonen uit door de Heilige Geest 
Matteüs 12:28: “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het 
Koninkrijk Gods over u gekomen.” 
 
Jezus deed wonderen door de Heilige Geest 
Lucas 4:18-19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan 
armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te 
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te 
verkondigen het aangename jaar des Heren.” 
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met 
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel 
overweldigd waren; want God was met Hem.” 
 
VRAAG: 
Jezus kon toch wonderen doen omdat Hij God was, en God is almachtig? 
ANTWOORD 
De Bijbel zegt dat Jezus een mens is geworden als wij. Jezus zelf was afhankelijk van God, de 
Heilige Geest. Overal staat dat Jezus door de Geest de dingen deed. Sterker nog, met alle 
respect: Jezus heeft niemand kunnen genezen voordat de Heilige Geest op Hem kwam.  
In Hebreeën 9:14 staat zelfs dat Jezus zich door de Heilige Geest als offer heeft gegeven. In 
Zijn eigen kracht lukte dat niet. 
Jezus was mens, daarom kan Hij ook een voorbeeld voor ons zijn. 
Als Hij alle macht uit zichzelf had kon Hij geen voorbeeld voor ons zijn omdat dat voorbeeld 
dan niet haalbaar en reëel zou zijn. 
Jezus deed dus wonderen slechts door de Heilige Geest. 
 
Jezus verblijdde zich door de Heilige Geest 
Lucas 10:21: “Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, 
Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen 
geweest voor U.” 



De Heilige Geest   

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

 

18

Door de Heilige Geest gaf Jezus zichzelf als offer 
Hebreeën 9:14: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen?” 
 
De Heilige Geest wekte Jezus op uit de dood 
Romeinen 8:11: “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u 
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.” 
1 Petrus 3:18: “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar 
levend gemaakt naar de geest,” 
 
Jezus schenkt de Heilige Geest 
Johannes 20:22: “En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de 
Heilige Geest.” 
 
Jezus geeft bevelen door de Heilige Geest 
Handelingen 1:2: “tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had 
uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven;” 
 
De Heilige Geest in het Nieuwe Testament 
 
De evangeliën zijn eigenlijk een overgang van het oude naar het Nieuwe Testament. 
Jezus werd geboren in het Oude Testament maar openbaarde het Nieuwe Testament. 
Na Jezus dood, opstanding en hemelvaart ging het Nieuwe Testament “helemaal in” 
Jezus had nu Zijn opdracht van de Vader vervuld. Er was nu een nieuw verbond.  
Met de uitstorting van de Heilige Geest gingen de nieuwe plannen van God met de Heilige 
Geest in. 
Daarom gaat onderstaande over de periode na de uitstorting van de Heilige Geest. 
 
Hij komt van de Vader 
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn,” 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
 
Hij wordt gezonden door de Vader en Jezus 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
Johannes 16:7: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik 
niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u 
zenden.” 
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Hij neemt de plaats van Jezus in 
Jezus kon maar met een betrekkelijk klein aantal mensen omgaan. Hij kon niet iedereen 
bereiken, onderwijzen, bemoedigen, etc. Maar na de Pinksterdag veranderde er veel. 
De Heilige Geest woont in elke gelovige. God heeft nu een persoonlijke relatie met de 
gelovigen en de Heilige Geest kan nu door ons heen doen, al wat Hij door Jezus heen deed. 
  
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn,” 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
Johannes 16:7: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik 
niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u 
zenden.” 
 
Hij overtuigt de wereld 
Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid 
en van oordeel;” 
 
Hij getuigt van Christus 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
 
Hij verheerlijkt Jezus 
Johannes 16:14: “Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u 
verkondigen.” 
 
De Heilige Geest in het leven van de gelovige 
 
De Heilige Geest woont in de jou (de gelovige) en is daar om te leven met jou. Hij brengt je 
tot jouw doel in je persoonlijke leven. 
Daarnaast wil God je zalven met kracht voor Zijn werk. Deze kracht komt over je als je 
gedoopt wordt in de Geest.  
Dit is een ervaring die los staat van de inwoning van de Heilige Geest bij je wedergeboorte. 
Hieronder gaat het vooral over de Heilige Geest die in jou woont en wat Hij allemaal doet of 
wil. 
Voor de doop in de Heilige Geest is een aparte paragraaf geschreven. 
 
Hij doet de mens wedergeboren worden 
Johannes 3:5: “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt 
uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” 
Johannes 3:6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.” 
Johannes 3:8: “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.” 
Titus 3:5: “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch 
naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de 
Heilige Geest,” 
 
Hij doopt je in het lichaam van Christus 
1 Korintiërs 12:13: “want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.” 
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Hij zal in de gelovige zijn 
Johannes 14:17: “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” 
Romeinen 8:9: “Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de 
Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort 
Hem niet toe.” 
Romeinen 8:11: “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u 
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.” 
1 Korintiërs 3:16: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” 
1 Korintiërs 6:19: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in 
u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?” 
Galaten 4:6: “En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze 
harten, die roept: Abba, Vader.” 
2 Timoteüs 1:14: “Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is 
toevertrouwd.” 
1 Johannes 3:24: “En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan 
onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 
bij u te zijn,” 
 
Hij maakt ons tot een woonstede Gods 
Efeziërs 2:22: “in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.” 
 
Hij zal tot in eeuwigheid bij je zijn 
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn.” 
 
Hij getuigt dat wij zonen, kinderen van God zijn en is het bewijs daarvan 
Romeinen 8:14: “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” 
Romeinen 8:15: “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, 
maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.” 
Romeinen 8:16: “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.” 
 
Hij geeft je eeuwig leven 
Galaten 6:8: “Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 
maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.” 
 
Hij is ons onderpand, ons zegel 
2 Korintiërs 1:22: “die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten 
gegeven heeft.” 
2 Korintiërs 5:5: “God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot 
onderpand gegeven heeft.” 
Efeziërs 1:13: “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de 
Heilige Geest der belofte,” 
 
Hij heiligt ons 
2 Tessalonicenzen 2:13: “Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here 
geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging 
door de Geest en geloof in de waarheid.” 
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1 Petrus 1:2: “de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de 
Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede 
worde u vermenigvuldigd.” 
 
Hij rechtvaardigt ons 
Romeinen 14:17: “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.” 
1 Korintiërs 6:11: “En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar 
gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en 
door de Geest van onze God.” 
Galaten 5:5: “Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop 
wij hopen.” 
 
Hij verandert ons  
Ezechiël 36:27: “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn 
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.” 
Romeinen 2:29: “maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is 
die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar 
van God.” 
Romeinen 8:5: “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, 
die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.” 
2 Korintiërs 3:18: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de 
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 
 
Hij vernieuwt ons 
Titus 3:5: “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch 
naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de 
Heilige Geest,” 
 
Hij maakt tot leven 
Johannes 6:63: “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik 
tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.” 
Romeinen 8:6: “Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de 
Geest is leven en vrede.” 
2 Korintiërs 3:6: “die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw 
verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” 
 
Hij maakt ons overwinnaar over zonden 
Romeinen 8:13: “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de 
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” 
 
Hij maakt ons vrij 
Romeinen 8:2: “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, 
van de wet der zonde en des doods.” 
2 Korintiërs 3:17: “De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.” 
 
Hij leidt ons in het leven 
God kan ons leiden op verschillende manieren. Maar in het algemeen zien we in de Bijbel dat 
Hij door Zijn Geest tot de mensen sprak. 
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Nu woont Zijn Geest zelfs in ons en is onze Leidsman. 
De Heilige Geest spreekt over het algemeen tot je met een stem tot jouw geest.  
Bijvoorbeeld als je iets fout doet, dan overtuigt Hij jou daar van.  
Net zoals de duivel leugens tot jou spreekt, zo spreekt de Heilige Geest de waarheid tot jou. 
Als je gehoor geeft aan de stem van de Heilige Geest, dan zal je Hem steeds beter herkennen 
en leren verstaan. 
 
Psalm 143:10: “Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij 
in een effen land.” 
Jesaja 63:14: “als aan het vee, dat afdaalt in de vallei, gaf de Geest des Heren hun rust. Zo 
hebt Gij uw volk geleid om U een luisterrijke naam te maken.” 
Johannes 16:13: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 
de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” 
Handelingen 8:29: “En de Geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen.” 
Handelingen 10:19: “En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de Geest: 
Zie, twee mannen zoeken naar u;” 
Handelingen 11:12: “En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen moest medegaan zonder 
bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn het huis van die man 
binnengaan;” 
Handelingen 15:28: “Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last 
op te leggen dan dit noodzakelijke:” 
Handelingen 16:6: “En zij gingen door het Frygisch-galatische land, maar werden door de 
Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken;” 
Handelingen 16:7: “en bij Mysie gekomen, poogden zij naar Bitynie te reizen, maar de Geest 
van Jezus liet het hun niet toe;” 
Handelingen 20:22: “En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende 
wat mij daar overkomen zal,” 
Handelingen 21:4: “En wij vonden de discipelen en bleven daar zeven dagen. Dezen zeiden 
Paulus door de Geest, dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen.” 
Romeinen 8:14: “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” 
1 Korintiërs 2:10: “Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest 
doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” 
Galaten 5:18: “Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.” 
 
Hij spreekt tot ons geweten 
Romeinen 9:1: “Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij 
dit mede door de heilige Geest:” 
 
Hij helpt ons in het gebed 
Je kunt bidden met je verstand en wat je dan bidt, hoor je en begrijp je, maar bidden in de 
Geest is iets anders. 
Het is niet met je verstand, maar onder inspiratie van de Heilige Geest, door jouw geest.  
Dit heet ook wel bidden in tongen. 
Je begrijpt en verstaat het niet, maar het bouwt jou op. 
Het kan zijn dat je ergens voor bidt, maar je woorden zijn op. Je kunt dan in tongen gaan 
bidden en zo komt de Geest jou tegemoet in gebed en gaat Hij pleiten bij de Vader. 
Ik noem het altijd een honderd procent goed gebed, want de Heilige Geest inspireert het. 
In zware tijden, als je niets meer kan of weet te bidden, dan kan je altijd nog in de Geest 
bidden en dat bidden zal altijd goed zijn en resultaat hebben. 
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Romeinen 8:26: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat 
wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen.” 
 
Hij pleit voor ons naar de wil van God 
Romeinen 8:27: “En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij 
namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” 
 
Hij leidt ons in de waarheid 
Johannes 16:13: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 
de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” 
 
Hij onderwijst ons 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
1 Korintiërs 2:13: “Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 
vergelijken.” 
1 Johannes 2:27: “En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en 
gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en 
waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.” 
 
Hij openbaart de dingen van God 
1 Korintiërs 2:12: “Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, 
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.” 
Efeziërs 1:17: “opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve 
de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:” 
Efeziërs 3:5: “dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen 
der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en 
profeten:” 
 
Hij brengt ons de woorden van Jezus te binnen 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
 
Hij verkondigt ons de toekomst 
Johannes 16:13: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot 
de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” 
Handelingen 11:28: “en een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te 
kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is 
onder Claudius.” 
Handelingen 20:23: “behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat 
mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.” 
Handelingen 21:11: “Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus, en zich 
voeten en handen bindende, zeide hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man, van wie deze gordel 
is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen der heidenen.” 
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Door Hem hebben wij toegang tot de Vader 
Efeziërs 2:18: “want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader.” 
 
Hij laat een kind vervuld zijn 
De Bijbel geeft ons voorbeelden van kinderen die vervult waren van de Geest. Op jonge 
leeftijd kan de Geest een kind vervullen 
 
Lucas 1:15: “Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken 
en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan,” 
Lucas 1:80: “Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. En hij vertoefde in de 
woestijnen tot op de dag, dat hij zich aan Israel vertoonde.” 
 
Hij inspireert ons in aanbidding en dankzegging 
Als we vol zijn van de Heilige Geest, leven door de Geest, dan zal alleen al Zijn aanwezigheid 
ons inspireren om te aanbidden en te danken. 
 
Hij sterkt de inwendige mens 
Efeziërs 3:16: “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te 
worden door zijn Geest in de inwendige mens,” 
 
Hij stort liefde uit in ons hart 
Romeinen 5:5: “en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,” 
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 
Kolossenzen 1:8: “en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.” 
 
Hij helpt ons om overvloedig te zijn in de hoop 
Romeinen 15:13: “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, 
om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.” 
 
Hij troost ons 
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn,” 
Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, 
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
Johannes 16:7: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik 
niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u 
zenden.” 
 
Hij geeft ons kracht 
Efeziërs 3:16: “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te 
worden door zijn Geest in de inwendige mens,” 
Romeinen 15:13: “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, 
om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.” 
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Hij geeft ons vrede 
Romeinen 8:6: “Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de 
Geest is leven en vrede.” 
Romeinen 14:17: “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.” 
Romeinen 15:13: “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, 
om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.” 
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 
 
Hij geeft ons blijdschap 
Lucas 10:21: “Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, 
Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen 
geweest voor U.” 
Romeinen 14:17: “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.” 
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 
1 Tessalonicenzen 1:6: “En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het 
woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen,” 
 
Hij brengt vrucht in ons voort 
Vaak worstelen wij en doen ons best om een goed christen te zijn. Het resultaat is 
teleurstellend en keer op keer lukt het niet en worden we terneergeslagen. 
God heeft nooit bedoeld dat we Hem proberen na te doen, maar van binnen niet veranderen. 
Hij wil ons helpen. Hij wil dat wij onszelf overgeven aan de Heilige Geest, zodat deze ons 
kan veranderen, van binnen uit. 
Als de Heilige Geest de ruimte krijgt, dan zal Gods natuur in ons groeien en zullen 
onderstaande eigenschappen in ons leven zijn. 
Dan hoeven we niet te proberen zelfbeheersing te krijgen, maar dan is er in ons 
zelfbeheersing. 
Wel is het zo dat we moeten luisteren naar de stem van de Heilige Geest. 
Als we dat niet doen en wel luisteren naar de duivel dan zal je zien dat er geen vrucht komt, 
maar wel de werken van het vlees. 
We moeten dus wel weerstand bieden aan de duivel en de werken van het vlees. 
 
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 
 
Hij doet wonderen door ons heen 
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;” 
 
Hij zal ons net als Jezus opwekken uit de dood 
Romeinen 8:11: “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u 
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.” 
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Hij zendt mensen uit om werk te doen 
Handelingen 13:2: “En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: 
Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.” 
Handelingen 13:4: “Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en 
voeren vandaar naar Cyprus;” 
 
Een relatie met de Heilige Geest 
 
Een relatie met de Heilige Geest. 
Je kunt proberen een goed christen te zijn, maar dat zal niet lukken. God wil dat je leeft door 
de Geest en dan pas zal je kunnen groeien en tot je doel komen. 
Belangrijk is het dus dat wij leven door de Geest.  
Natuurlijk moeten we Hem dan leren kennen en een relatie met Hem hebben. 
Hoe bouw je een relatie? Door je over te geven aan de ander. Je hart delen, tijd delen. Doe dat 
ook met de Heilige Geest. 
 
2 Korintiërs 13:14: “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de 
gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.” 
 
De Heilige Geest is elke seconde van de dag bij je (in je) om met jou te wandelen 
Als je dat gaat beseffen, dan ga je veel tijd met Hem doorbrengen en zal je Hem heel goed 
leren kennen. Hij wil elke dag met je praten en bij je zijn.  
Ook zal je weten dat Hij in alle situaties heel dichtbij is en er voor jou is. Hij is jou Trooster, 
Helper, Leidsman. 
Wij proberen maar al te vaak een goed christen te zijn, maar keer op keer zien we dat we 
falen. Het lukt niet uit eigen kracht. Daarom heeft God zijn Geest in ons laten wonen, opdat 
wij zouden wandelen met en door de Geest. Waar wij falen, overwinnen we met Hem. Door 
de Geest kunnen we een leven leven als Jezus. 
Laat het duidelijk zijn: wat jij niet kan, wil de Geest door jou doen, elk moment van de dag, 
elke seconde! 
 
Johannes 14:17: “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.?” 
 
God zal zich niet voor je verbergen, maar er voor je zijn 
Het is mogelijk om elke dag in de tegenwoordigheid en kracht van God te leven 
 
Ezechiël 39:29: “En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn 
Geest over het huis Israels heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here.” 
 
Ga één worden met de Heilige Geest en wordt het met Hem eens 
Als je niet één, en het eens wordt met de Heilige Geest dan zal Hij niet met je kunnen 
wandelen. 
Je wilt toch dat je elke dag samen met de Heilige Geest kunt optrekken? 
Biedt Hem dan geen weerstand maar geef je over aan Zijn wil en heb Hem innig lief. 
Geef Hem de plaats in je leven die Hij verdient. Eer Hem. 
De sleutel is onvoorwaardelijke volkomen overgave aan de Heilige Geest. Dat betekent dat jij 
je afhankelijk stelt van Hem. Dan zal Hij eindelijk kunnen doen wat jij altijd geprobeerd hebt 
in eigen kracht. 
Hoe word je het snelst één met je partner? Door je volkomen over te geven. 
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Geef je over aan de Heilige Geest. 
 
Amos 3:3: “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” 
 
VRAAG: 
Mag je een relatie met de Heilige Geest hebben en Hem aanbidden? 
ANTWOORD: 
Eigenlijk is dit een vraag om verdrietig over te worden.  
God wil dat we houden van elk mens, zelfs onze vijanden. Hij wil dat we omzien naar elkaar, 
ons leven in zetten voor elkaar. Met alle zes miljard mensen en God de Vader en Jezus 
kunnen we een relatie hebben. En dan twijfelen mensen of ze met God de Heilige Geest een 
relatie mag hebben.  
Weet je, er is niemand die zoveel en zo dicht bij jou is en die zoveel om je geeft als Hij. Hij 
woont in jou, Hij is altijd bij je. Hij is je Trooster, Leidsman, Helper. Hij pleit voor je bij God. 
Hij geeft je kracht, blijdschap, vrede, liefde. Hij maakt je vrij, verandert je, heiligt je en reinigt 
je. 
Er is niemand in het universum die meer in relatie staat tot jou als de Heilige Geest. 
 
De doop in de Heilige Geest 
 
God wil Zijn koninkrijk bouwen op deze aarde en Hij wil dat doen door de mensen heen. 
Door de hele Bijbel heen zien we dat God mensen zalft met de Heilige Geest om te doen wat 
Hij van ze vraagt. 
Zonder zijn Heilige Geest kan niemand Zijn werk doen.  
In het Oude Testament riep God mensen om voor Hem te werken en zalfde ze met Zijn Geest. 
In Het Nieuwe Testament is er veel veranderd. God heeft Zijn Geest uitgestort op alle vlees. 
God wil iedereen gebruiken bij de bouw van Zijn koninkrijk. 
Hij wil alle christenen dopen in Zijn Geest, en ze zalven voor Zijn werk. 
Als je God vraagt om die doop, zal Hij het doen en Gods kracht zal op, over je komen. 
 
Aankondigingen van de doop in de Heilige Geest in het Oude en Nieuwe Testament 
Joël 2:28: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen 
zullen gezichten zien.” 
Joël 2:29: “Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest 
uitstorten.” 
Matteüs 3:11: “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; 
ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en 
met vuur.” 
Marcus 1:8: “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” 
Lucas 3:16: “antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die 
sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de 
Heilige Geest en met vuur.” 
Johannes 1:33: “En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met 
water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is 
het, die met de heilige Geest doopt.” 
Handelingen 2:17-18: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van 
mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen 
zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten 
en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” 
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Jezus werd gedoopt in de Heilige Geest 
Matteüs 3:16: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de 
hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.” 
Marcus 1:10: “En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de 
Geest als een duif op Zich nederdalen.” 
Lucas 3:22: “en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, 
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn 
welbehagen.” 
Johannes 1:32: “En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde 
als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.” 
 
De doop in de Heilige Geest is voor elke gelovige Ook voor jou! 
Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen 
zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en 
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de 
handen leggen en zij zullen genezen worden.” 
Lucas 24:49: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad 
blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.” 
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;” 
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn,” 
Handelingen 2:8: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en 
gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der 
aarde.” 
1Korintiërs 12:7: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn 
van allen.” 
Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met 
de Geest,” 
 
VRAAG: 
Op welke leeftijd kan een kind worden gedoopt in de Geest en vervult zijn van de Geest? 
ANTWOORD: 
De Bijbel geeft ons een voorbeeld van Johannes die al van de schoot zijner moeder vervult 
was.  
Het lijkt mij verstandig om zo vroeg mogelijk je eigen kinderen gedoopt te hebben in de 
Heilige Geest. Ze zullen op jonge leeftijd in de kracht van God wandelen en krachtige dingen 
doen voor God. Ook hen zullen wonderen en tekenen volgen en de gaven van de Geest zullen 
zich in hun leven manifesteren.  
 
Waarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk? 
Jezus maakte heel duidelijk dat niemand de grote opdracht mocht en kon uitvoeren zonder de 
Heilige Geest te hebben ontvangen. 
 
• Je hebt de doop in de Heilige Geest nodig om de grote opdracht uit te voeren 
Marcus 16:15-18: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 
evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar 
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen 
volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, 
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slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade 
doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” 
Lucas 24:49: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad 
blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.” 
Handelingen 1:4: “En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, 
maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide Hij van Mij gehoord hebt. 
Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet 
vele dagen na deze.” 
 
• Het is nodig om jezelf en anderen op te bouwen 
1Korintiërs 12:7: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn 
van allen.” 
 
VRAAG:  
Ik vind het allemaal maar vreemd en zie het nut er niet zo van, voor mij hoeft het niet.” “Ik 
hoef toch niet gedoopt te worden in de Geest?” 
ANTWOORD: 
Als God wil dat jij bidt en Bijbel leest dan zeg je dat toch ook niet. Dat doet God verdriet. 
God wil dat jij de Geest ontvangt, het is een gift aan jou. Wie ben jij om te zeggen: “ God ik 
wil dat niet, ik vind het maar niets, het zal wel geen nut hebben.” God weet beter dan jou wat 
goed en nuttig voor jou is. En laat me je zeggen: wat God geeft is geweldig, echt waar! 
Misschien moet je eens leren dat God met alles wat Hij van jou vraagt en alles wat Hij aan jou 
wil geven het beste met je voor heeft. 
 
Hoe kan je de doop in de Heilige Geest ontvangen? 
• Vraag God je te dopen in Zijn Heilige Geest 
Lucas 11:9-13: “En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en 
u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, 
hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis 
vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen 
zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, 
hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom 
bidden?” 
 
• Je ontvangt de Heilige Geest door geloof  
Galaten 3:2: “Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge 
van werken der wet, of van de prediking van het geloof?” 
Galaten 3:5: “Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van 
werken der wet, of van de prediking van het geloof?” 
 
• God schenkt je de Heilige Geest 
Galaten 3:5: “Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van 
werken der wet, of van de prediking van het geloof?” 
1 Tessalonicenzen 4:8: “Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 
immers ook zijn Heilige Geest geeft.” 
Hebreeën 2:4: “terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en 
velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.” 
 
Hoe weet je dat je gedoopt bent in de Heilige Geest? 
• Als je gedoopt wordt zal er een uiterlijk bewijs zijn. (zichtbare kracht.) 
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Handelingen 2:4: “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere 
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” 
Handelingen 8:17-18: “Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. 
En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij 
hun geld aan, “ 
Handelingen 10:45-46: “En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren 
medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was 
uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.” 
Handelingen 19:6: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, 
en zij spraken in tongen en profeteerden.” 
 
VRAAG: 
Is het spreken in tongen een uiterlijk bewijs voor de doop in de Heilige Geest? 
ANTWOORD: 
Ja, het is een uiterlijk bewijs, maar het is niet het enige uiterlijke bewijs. Vaak wordt dat wel 
gezegd maar dat is slechts gebaseerd op praktijkvoorbeelden in de Bijbel, niet op een leer uit 
de Bijbel. 
Wat mijn en jouw Bijbel wel leert is dat we kracht zullen krijgen als de Heilige Geest over 
ons zal komen. Onder andere in tongen spreken, profeteren, dromen dromen en gezichten 
zien. 
Ik zelf ben van mening dat het bewijs wel is dat er kracht moet komen in je leven. (kracht 
zoals Jezus die had.) Als iemand bijvoorbeeld nooit in tongen heeft gesproken, maar wel 
profeteert en woorden van wijsheid krijgt, dan vind ik die persoon aardig gedoopt in de 
Heilige Geest. 
Het bewijs voor de doop in de Heilige Geest is dat er zich kracht openbaart in je leven. (gaven 
van de Geest.) 
 
VRAAG: 
Ja maar als ik christen ben heb ik de Geest toch al? 
ANTWOORD: 
Er is een verschil tussen de Geest die in, of op jou is. Iedereen die is wedergeboren (Uit de 
Geest geboren), is een tempel waarin de Heilige Geest woont (1 Korintiërs 3:16). Maar in de 
hele Bijbel zien we dat God mensen zalfde met kracht uit den hoge, zodat ze konden 
uitvoeren waartoe God ze geroepen had. Een bewijs hiervoor is Jezus. Jezus zelf had de Geest 
toch? Niemand kon zeggen dat dat niet zo was. (Hij was uit de Geest geboren) Toch kon 
Jezus nog niet doen waartoe God hem geroepen had. Jezus moest kracht uit den hoge 
ontvangen voordat Hij ook maar een wonder kon doen. Dat gebeurde nadat Jezus door 
Johannes werd gedoopt. De Geest daalde toen als een duif op Jezus neer. Als Jezus de doop in 
de Geest nodig had, hebben wij hem zeker nodig. 
 
Als je gedoopt bent in de Geest dan betekent dat niet dat je dan altijd automatisch vervuld 
bent. Laat je telkens vullen. Wees vol van de Heilige Geest 
Als wij gedoopt zijn in de Heilige Geest denken wij vaak dat we er zijn. Maar onze levens 
lijken toch vaak zo krachteloos. 
God wil dat je vol bent van Zijn Geest. Heb elke dag relatie met de Heilige Geest en streef 
naar de gaven van de Geest en dan zal je merken dat er momenten zijn dat de Geest op je is en 
je vervult zal zijn en dat de gaven openbaar worden. 
Gedoopt worden in de Heilige Geest gebeurd éénmaal maar jij moet je telkens opnieuw laten 
vervullen met de Geest.  
 



De Heilige Geest   

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

 

31

Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met 
de Geest,” 
 
De gaven van de Heilige Geest 
 
De Bijbel zegt dat we moeten streven naar de gaven. Doe dat dan! 
Streven doe je door je volkomen open te zetten voor de Heilige Geest en door Hem te vragen 
door jou heen te werken. Ook kan je voor zieken bidden en voor noden bidden en mensen 
gaan helpen. Help in de gemeente en ga uit in de wereld. 
Leef in afhankelijkheid van de Heilige Geest, wees vervuld en je zal zien dat de Heilige Geest 
je gaat gebruiken. 
 
1 Korintiërs 12:31: “Streeft dan naar de hoogste gaven.” 
1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes.” 
1 Korintiërs 14:12: “Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te 
munten tot stichting van de gemeente.” 
 
De negen gaven van de Heilige Geest.  
Nu volgt een uitwerking van de gaven van de Heilige Geest zoals beschreven in 1 Korintiërs. 
Ik heb mijn best gedaan om de uitwerking compleet en duidelijk te maken. 
De Bijbel geeft ons over sommige gaven maar zeer weinig informatie, waardoor er het een en 
ander onduidelijk is. 
Ik heb 14 boeken over de Heilige Geest erbij gehaald en gekeken wat andere mensen erover 
zeggen. Grotendeels komen die boeken overeen, maar er zijn ook verschillen. 
Het is belangrijk om veel over de gaven te weten, maar nog belangrijker om te streven naar de 
gaven en te wandelen daarin. 
Als we wandelen daarin zal ons veel duidelijk worden.  
 
1 Korintiërs 12:7-10: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot 
welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven (1) met wijsheid te spreken, 
en aan de ander (2) met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een (3) geloof 
door dezelfde Geest en aan de ander (4) gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een 
(5) werking van krachten, aan de ander (6) profetie; aan de een (7) het onderscheiden van 
geesten, en aan de ander (8) allerlei tongen, en aan weer een ander (9) vertolking van tongen.” 
 
1 De gave van het woord van wijsheid 
1 Korintiërs 12:8: “Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, …” 
(St.Vert.) 
a. Wat is het niet: 

- Verstandig of wijs zijn. 
- Bestuurlijke wijsheid. 
- Een diep geestelijk inzicht in de dingen van God. 
- Goddelijke wijsheid. (Hiermee wordt bedoeld de wijsheid die God bezit. 

Bijvoorbeeld: de wijsheid van het evangelie of Zijn scheppingswijsheid.  
b. Wat is het wel:  

- Een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest die ons Gods wil, wijsheid 
bekend maakt in bepaalde situaties. (Het geeft ons wijsheid ten aanzien van o.a. God, 
mensen, dieren, dingen, situaties, tijden en plaatsen.)  

c. Bedoeling:  
- Het geeft ons wijsheid in gesprek met gelovigen, ongelovigen en tegensprekers 
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Matteüs 13:54: “En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat 
zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?” 
Lucas 21:15: “Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet 
zullen kunnen weerstaan of weerleggen.” 
Johannes 8:28-30: “Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, 
zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de 
Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 
alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. Toen Hij dit sprak, geloofden 
velen in Hem.” 
Handelingen 6:10: “en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij 
sprak, te weerstaan.” 
Handelingen 10:28: “en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich 
te voegen bij of te gaan tot een niet-jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik 
niemand onheilig of onrein mag noemen.” 

- Het geeft ons wijsheid in het besturen van het gemeenteleven en richting in het uitgaan 
in de wereld 
Exodus 25:40: “Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg 
getoond is.” 
Handelingen 16:6-10: “En zij gingen door het Frygisch-galatische land, maar werden 
door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken; en bij Mysie gekomen, 
poogden zij naar Bitynie te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe; en 
toen zij Mysie voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een 
gezicht; er stond een Macedonische man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië 
en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar 
Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun 
het evangelie te verkondigen.” 
Handelingen 22:17-18: “En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd 
en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte, en dat ik Hem zag, die tot 
mij zeide: Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen 
getuigenis over Mij aannemen.” 
Openbaring 3:2-3: “Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want 
Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het 
ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker 
wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal 
overvallen.” 

- Het geeft ons wijsheid, leiding, richting in tijden van nood 
Matteüs 2:12: “En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes 
terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.” 
Handelingen 27:24: “en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet 
voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken.” 

- Het openbaart en of bevestigt ons Gods plannen en openbaart de toekomst  
Genesis 46:2-4: “En God sprak tot Israel in nachtgezichten, en Hij zeide: Jakob, Jakob. 
En hij zeide: Hier ben ik. Toen zeide Hij: Ik ben God, de God van uw vader, vrees niet 
naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u 
naar Egypte trekken en Ik zal u ook zeker weer terugvoeren en Jozef zal u de ogen 
toedrukken.” 
Handelingen 11:28: “en een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest 
te kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook 
gekomen is onder Claudius.” 
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Handelingen 13:2: “En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige 
Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen 
heb.” 
Handelingen 26:16: “Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u 
verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt 
en dat Ik aan u verschijnen zal,” 
 

2 De gave van het woord van kennis 
1 Korintiërs 12:8: “…en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;” (St.Vert.) 
a. Wat is het niet:  

- Natuurlijke kennis  
- Geestelijke kennis 

b. Wat is het wel: 
- Een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest uit Gods kennis, alwetendheid 

(Het geeft ons kennis over o.a. God, mensen, dieren, dingen, situaties, tijden en 
plaatsen.)  

c. Bedoeling:  
- Het geeft ons kennis over personen 

Johannes 1:47-49: “Jezus zag Natanael tot Zich komen en zeide van hem: Zie, waarlijk 
een Israeliet, in wie geen bedrog is! Natanael zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? 
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom. 
Natanael antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van 
Israel!” 
Johannes 2:25: “en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens 
getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.” 
Johannes 13:11: “Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt 
niet allen rein.” 

- Het geeft ons kennis over zonde en overleggingen van het hart 
Matteüs 9:4: “En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij 
kwaad in uw hart?” 
Lucas 9:46-47: “Er kwam ook een overlegging bij hen op, wie van hen de meeste was. 
Maar Jezus kende de overlegging van hun hart, en Hij nam een kind en plaatste dat bij 
Zich,” 
Johannes 4:17-19: “De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot 
haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu 
hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot Hem: 
Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.” 
Handelingen 5:3: “Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld 
om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het 
stuk land?” 

- Het geeft ons kennis als hulp nodig is 
2 Koningen 6:9: “Maar de man Gods zond aan de koning van Israel de boodschap: 
Neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameeërs zijn daarheen 
afgedaald.” 
1 Samuël 10:21-22: “Daarna liet hij de stam Benjamin naderbij komen naar zijn 
geslachten, en het geslacht van Matri werd aangewezen. Tenslotte werd Saul, de zoon 
van Kis, aangewezen. Maar toen men hem zocht, was hij niet te vinden. Daarom stelde 
men nogmaals de Here een vraag: Is de man wel hier gekomen? De Here nu zeide: 
Zie, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil.” 

- Het geeft kennis ter bemoediging 
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Jozua 1:9: “Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet 
verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.” 
1 Kronieken 17:2: “Toen zeide Natan tot David: Doe alwat in uw hart is, want God is 
met u.” 
Jesaja 44:2: “Zo zegt de Here, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, 
die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb.” 
Sefanja 3:17: “De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich 
over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen 
met gejubel.” 

 
3 De gave van geloof 
1 Korintiërs 12:9: “aan de een geloof door dezelfde Geest…”  
a. Wat is het niet: 

- Natuurlijk geloof 
- Jouw geloof in Gods Woord 
- Reddend geloof 

b. Wat is het wel: 
- Een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om God te vertrouwen in situaties  

waar je normaal geen geloof voor hebt, zodat het gewenste zal gebeuren. 
c. Bedoeling:  

- Zodat het voor jouw geloof ontoereikbare mogelijk wordt 
Er zullen situaties zijn waar je geen geloof voor hebt. Maar dan opeens komt het 
geloof over je. Dat is de gave van geloof. Je wordt door de Geest opgeheven naar een 
plek van geloof en het gewenste gebeurt. Je merkt dat je even later weer “jezelf” bent 
en dat dat geloof er niet meer is. Het geloof van de gave van geloof komt en gaat als 
de wind. 

 
4 De gaven van genezingen 
1 Korintiërs 12:9: “…en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;” 
a. Wat is het niet: 

- Een natuurlijke bekwaamheid of gebruik van natuurlijke geneesmiddelen om te 
genezen 

- Genezing die je ontvangt als gevolg van jouw geloof in de beloften dat God jouw 
Geneesheer is 

b. Wat is het wel: 
- Een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om ziekten en zwakheden te 

genezen op momenten dat de Heilige Geest dat wil 
c. Bedoeling:  

- Om genezing te brengen aan allen die door de duivel overweldigd zijn 
Matteüs 8:14-15: “En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder 
met koorts te bed liggen. En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond 
op en diende Hem.” 
Marcus 3:10: “Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem 
aandrongen om Hem te kunnen aanraken.” 
Marcus 6:5: “En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken 
door handoplegging.” 
Handelingen 3:6-7: “Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb 
geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel! En hij greep hem bij 
de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig,” 
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Handelingen 9:33-34: “Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die 
reeds acht jaren bedlegerig was geweest. En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus 
Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op.” 
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en 
met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door 
de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.” 
 

5 De gave van de werking van krachten 
1 Korintiërs 12:10: “aan de een werking van krachten, …”  
a. Wat is het niet: 

- Een natuurlijke kracht 
- Een buitengewoon natuurverschijnsel 

b. Wat is het wel: 
- Een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om een wonder te doen 

onafhankelijk van de natuurwetten 
c. Bedoeling:  

- Het voorziet in eten en drinken 
Numeri 20:11: “Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf 
tweemaal, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het 
vee.” 
1 Koningen 17:16: “Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak 
niet, naar het woord des Heren, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.” 
Johannes 2: 7-11: “Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot 
de rand. En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En 
zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden 
was (en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water 
geschept hadden, wisten het) riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot 
hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij 
echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin 
van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn 
discipelen geloofden in Hem.” 
Johannes 6: 9-13: “Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar 
wat betekent dit voor zovelen? Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er 
veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks 
vijfduizend. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar 
zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide Hij 
tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij 
verzamelden die dus en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, 
die overgeschoten waren, nadat men gegeten had.” 
Johannes 21:6: “Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het 
schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken 
vanwege de menigte der vissen.” 

- Tot oordeel en tuchtiging 
Exodus 10:12: “Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit over het land 
Egypte, om de sprinkhanen, en zij zullen over het land Egypte opkomen en al het 
kruid des lands afvreten, alles wat de hagel heeft overgelaten.” 
Exodus 10:21: “Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, 
opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten.” 
Handelingen 5:1-10: “En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, 
verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn 
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vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus 
zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te 
bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het 
onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de 
opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats 
geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze 
woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, 
die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem 
uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn 
vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: 
Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En 
Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te 
verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en 
zij zullen ook u uitdragen.. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem 
uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit 
en begroeven haar bij haar man.” 

- Het redt in tijden van nood 
Marcus 4:38-39: “Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En 
zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat 
wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, 
wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.” 

- Het opwekken van doden  
Marcus 5:39-42: “En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij misbaar en 
weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Doch 
Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij 
Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. En Hij vatte de 
hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, 
sta op! En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. 
En zij ontzetten zich terstond bovenmate.” 
Johannes 11: 39-44: “Jezus zeide: Neemt de steen weg! Marta, de zuster van de 
gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. 
Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid 
Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en 
zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd 
verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat 
zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider 
stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de 
handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. 
Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.” 
Handelingen 20:9-12: “En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de 
vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, 
door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood 
opgenomen. Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem, en sloeg de armen 
om hem heen, en zeide: Maakt geen misbaar, want er is leven in hem. En 
bovengekomen, brak hij brood en at, en hij sprak nog lang met hen, tot de 
morgenstond, en zo vertrok hij. En zij brachten de jongen levend weg, en werden 
buitengewoon bemoedigd.” 
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6    De gave van profetie 
1 Korintiërs 12:10: “…aan de ander profetie; …” 
a. Wat is het niet: 

- Een natuurlijke inspiratie 
- Het citeren van Bijbelgedeelten  
- De bediening van profeet 

b. Wat is het wel: 
- Een bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest om te spreken namens God 

c. Wat je moet weten: 
- Het werkt naar gelang van ons geloof 

Romeinen 12: 6-7a: “Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons 
gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof;” 
Hebreeën 11:20: “Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, 
ook voor de toekomst.” 

- Het komt niet voort uit de wil van een mens 
2 Petrus 1:21: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, 
door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” 

- De geest van de profeet is aan de profeet onderworpen 
1 Korintiërs 14:32: “En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,” 

- Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt 
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook 
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” 

- Ons profeteren is onvolkomen 
1 Korintiërs 13:9: “Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.” 

- Gij kunt allen één voor één profeteren 
1 Korintiërs 14:31: “Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering 
en allen opwekking erdoor ontvangen.” 

- Laat het er ordelijk aan toe gaan. 
1 Korintiërs 14: 39-40: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en 
belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde 
geschieden.” 

- De spreker en de luisteraar verheerlijken God 
Openbaring 19:10: “En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, 
maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw 
broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van 
Jezus is de geest der profetie.” 

- Profetieën mogen in de naam van God, de Heilige Geest worden uitgesproken 
Wel is het zo dat de spreker zelf verantwoordelijk is voor wat Hij uitspreekt. Hij zal er 
verantwoording van moeten afleggen aan God. 
Handelingen 2:17: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten 
van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw 
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:” 
Handelingen 21:11: “Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus, 
en zich voeten en handen bindende, zeide hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man, van 
wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen 
der heidenen.” 
1 Timoteüs 4:1: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen 
zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 
volgen,” 
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- Het moet worden getoetst en beoordeeld 
1 Korintiërs 14:29: “Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en 
de anderen moeten het beoordelen.” 
1 Tessalonicenzen 5:20-21: “veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt 
het goede.” 

- Schat de profetieën niet gering  
1 Tessalonicenzen 5:20: “veracht de profetieën niet,” 

- Streef naar het profeteren 
1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral 
naar het profeteren.” 
1 Korintiërs 14:5a: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet.” 
1 Korintiërs 14:39: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert 
het spreken in tongen niet.” 

- Zonder de liefde ben je niets 
1 Korintiërs 13:2: “Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en 
alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had 
de liefde niet, ik ware niets.” 

d. Bedoeling:  
- Stichtend, vermanend en bemoedigend spreken tot de mensen 

Lucas 1:67-79: “En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en 
profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft 
omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des 
heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, (gelijk Hij gesproken heeft door de 
mond zijner heilige profeten van oudsher) om ons te redden van onze vijanden en uit 
de hand van allen, die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en 
zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat 
Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen in 
heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. En gij, kind, zult een 
profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, 
om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving 
hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de 
Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in 
duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.” 
Johannes 11: 49-52: “Maar een van hen, Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zeide 
tot hen: Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een mens sterft 
voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, 
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, 
en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te 
vergaderen.” 
Handelingen 15:32: “Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en 
versterkten de broeders met vele woorden.” 
1 Korintiërs 14:3: “Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend 
en bemoedigend.” 
1 Korintiërs 14:4: “Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht 
de gemeente.” 
1 Timoteüs 1:18-19: “Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs 
overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u 
daarnaar richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat 
sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.” 
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- Weerleggen en doorgronden van het verborgene van het hart van een ongelovige of 
toehoorder 
1 Korintiërs 14:24-25: “Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of 
toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, 
het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God 
aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.” 

- Mensen ontvangen er lering door 
1 Korintiërs 14:31: “Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering 
en allen opwekking erdoor ontvangen.” 

- Het schenken van een gave krachtens een profetenwoord, onder handoplegging 
1 Timoteüs 4:14: “Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een 
profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten.” 

- Profetisch zingen 
Psalm 91:1-16: “Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de 
schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn 
God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van 
de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt 
gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de 
verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 
duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend 
aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts 
zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want 
Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen 
onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn 
engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u 
dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 
Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij 
Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam 
kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, 
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, 
en Ik zal hem mijn heil doen zien.” 
Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt 
vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,” 
Kolossenzen 3:16: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle 
wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.” 

 
VRAAG: 
Hoe kan ik toetsen of profetie van God is of niet? 
ANTWOORD: 
De volgende 4 punten kunnen ons daarbij helpen: 

1. Toets of het Bijbels is. Het mag en kan nooit in strijd zijn met de Bijbel (Gods 
principes).Daarom is het belangrijk dat we de Bijbel kennen. Lijkt de profetie Bijbels, 
dan hoeft het nog niet door God geïnspireerd te zijn. Er zijn genoeg mensen die 
goedbedoeld uit hun emoties dingen zeggen, maar ze zeggen het zelf, niet door de 
Heilige Geest geïnspireerd. Daarom is het ook belangrijk te weten hoe de persoon is 
die het heeft uitgesproken. 
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2. Toets de persoon die het uitspreekt. Als de persoon niet oprecht, stabiel, betrouwbaar 
en christen is, dan moeten we voorzichtig zijn. De volgende vragen kunnen je helpen 
om de persoon te toetsen: 

- Is het een christen die Jezus heeft aangenomen als Heer? 
- Hoe is zijn/haar persoonlijke relatie met God? Wat weet ik over de persoon? Hoe 

denkt de persoon over God, Jezus en het geloof? 
- Wat zeggen andere christenen over hem/haar? Is het een betrouwbare persoon 

gebleken?  
3. Toets door de Heilige Geest. We kunnen de Heilige Geest om wijsheid vragen. Hij 

kan je overtuigen of het goed is of niet. Dit overtuigen is niet een je laten lijden door 
je emoties, gevoel. ( Zoiets als: "ik voel dat het oké is, of ik voel dat het niet oké is".) 
Wat is het wel? Het is een overtuigen, zeker weten. Je weet, dat je weet, dat 
je weet, hoe het is.  

4. Weet je het dan nog niet, geef de “profetie” aan God en laat het los. Als je al 
bovenstaande gedaan hebt, dan heb je alles gedaan wat God van je verwacht: getoetst 
met de Bijbel, de persoon getoetst en de Heilige Geest gevraagd het duidelijk te 
maken. Weet je het dan nog niet? Dat geeft niet! Dan geef je het aan God en laat het 
los. Jij hebt je verantwoordelijkheid gedaan. Meer vraagt God niet van je. Als Hij echt 
wil dat jij het weet, is Hij heus wel bij machte om het jou op één of andere manier 
duidelijk te maken. (Soms vinden mensen het moeilijk om het dan los te laten. Ze 
willen en zullen in hun onrustigheid het uitzoeken. Maar dan gaan ze buiten hun 
verantwoordelijkheid om en het toont geen vertrouwen is God.)  

  
7 De gave van het onderscheiden van geesten 
1 Korintiërs 12:10: “…aan de een het onderscheiden van geesten, …” 
a. Wat is het niet: 

- het onderscheiden van gedachten, karakters, ontdekken van zonde bij mensen 
b. Wat is het wel: 

- Een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest om de aanwezigheid en of het 
soort geest(en) te onderscheiden (goddelijke en duivelse.) 

c. Wat je moet weten: 
- De soorten duivelse geesten die de Bijbel beschrijft 

boze geesten: 
Matteüs 8:31: “De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat 
ons dan in de kudde zwijnen varen.” 
onreine geesten: 
Marcus 1:23: “En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en 
hij schreeuwde luid,” 
stomme geesten: 
Marcus 9:25: “En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de 
onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest , Ik beveel u: ga van hem 
uit en kom niet meer in hem.” 
dove geesten: 
Marcus 9:25: “En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de 
onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest , Ik beveel u: ga van hem 
uit en kom niet meer in hem.” 
geesten van zwakheid: 
Lucas 13:11: “En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van 
zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.” 
waarzeggende geesten: 
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Handelingen 16:16: “En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een 
zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar 
eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht.” 
geest der dwaling: 
1 Timoteüs 4:1: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen 
zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 
volgen,” 
1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, 
hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der 
dwaling.” 

d. Bedoeling:  
- Als hulp bij de bevrijding van allen die door satan zijn overweldigd 
- Om duivelse wonderdoeners te ontmaskeren 
- Om dwalingen en spreekbuizen van de duivel te ontmaskeren 

Matteüs 16:23: “Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, 
satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op 
die der mensen.” 

- Om te onderscheiden dat de Heilige Geest ergens werkzaam is 
- Om engelen te onderscheiden 

 
8 De gave van allerlei tongen 
1 Korintiërs 12:10: “…en aan de ander allerlei tongen, …” 
a. Wat is het niet: 

- Een door mensen aangeleerde taal 
b. Wat is het wel: 

- Een bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest om te spreken in een voor 
mensen niet verstaanbare taal 

c. Wat je moet weten: 
- Het was voorspeld in het Oude Testament en door Jezus 

Jesaja 28:11: “Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een 
vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft:” 
Marcus 16:17: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam 
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,” 

- Je spreekt tot God 
1 Korintiërs 14:2: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot 
God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.” 
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, 
maar tot zichzelf en tot God spreken.” 

- Je kan het niet verstaan 
1 Korintiërs 14:2: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot 
God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.” 
1 Korintiërs 14:23: “Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in 
tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet 
zeggen, dat gij wartaal spreekt?” 

- Het verstand blijft onvruchtbaar 
1 Korintiërs 14:14: “Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn 
verstand blijft onvruchtbaar.” 

- Tongen met vertolking is gelijk aan profetie 
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1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook 
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” 

- In de samenkomst laten er 2 of 3 in tongen spreken, ieder op zijn beurt en laat er uitleg 
bij zijn 
1 Korintiërs 14:27: “Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie 
zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven.” 

- Bid dat je jouw spreken in tongen mag uitleggen 
1 Korintiërs 14:13: “Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het  
moge uitleggen.” 

- Zonder uitleg heeft het spreken in tongen geen nut tot stichting van de gemeente en 
moet je zwijgen 
1 Korintiërs 14:6: “En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik 
u brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met 
profetie, of met onderricht?” 
1 Korintiërs 14:19: “maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand 
spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.” 
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, 
maar tot zichzelf en tot God spreken.” 

- Laat het in goede orde geschieden. 
1 Korintiërs 14: 39-40: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en 
belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde 
geschieden.” 

- Belemmer het spreken in tongen niet 
1 Korintiërs 14:39: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert 
het spreken in tongen niet.” 

- Dank God voor het spreken in tongen 
1 Korintiërs 14:18: “Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;” 

- Voorbeelden van mensen die in tongen spraken 
Handelingen 2:3: “en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich 
verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;” 
Handelingen 2:4: “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met 
andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” 
Handelingen 10:46: “want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. 
Toen merkte Petrus op:” 
Handelingen 19:6: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest 
over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.” 

d. Bedoeling:  
- Om jezelf op te bouwen 

1 Korintiërs 14:4: “Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht 
de gemeente.” 

- Om te spreken tot God 
Korintiërs 14:2: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, 
want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.” 
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, 
maar tot zichzelf en tot God spreken.” 

- Om jezelf te bewaren in de liefde van God 
Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te 
bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,” 

- Om God te aanbidden 
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1 Korintiërs 14:15: “Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden 
met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn 
verstand.” 

- Om te bidden en voorbede te doen 
Romeinen 8:26-27: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten 
niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des 
Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” 
1 Korintiërs 14:15: “Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden 
met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn 
verstand.” 
Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid 
in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;” 

- Om de gemeente te stichten als er vertolking bij is 
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook 
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” 
1 Korintiërs 14:26: “Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft  
ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging;  
dat alles moet tot stichting geschieden.” 

- Het is een teken voor de ongelovige 
1 Korintiërs 14:22: “Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, 
maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor 
hen, die geloven.” 

 
VRAAG:  
Ik hoor in sommige gemeenten mensen in tongen spreken zonder vertaling, dat mag toch niet? 
ANTWOORD: 
De enige reden dat Paulus zegt dat het niet mag is om reden dat het niet ter stichting is. 
Daarom is het wel verstandig om het niet te doen terwijl de hele gemeente het moet aanhoren. 
 
9    De gave van vertolking van tongen 
1 Korintiërs 12:10: “…en aan weer een ander vertolking van tongen.” 
a. Wat is het niet:  

- Een letterlijke vertaling van het in tongen gesprokene 
b. Wat is het wel: 

- Een bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest om een uitleg te geven van wat 
in tongen wordt gesproken. 

c. Wat je moet weten:  
- Zonder uitleg heeft het spreken in tongen geen nut tot stichting van de gemeente en 

moet je zwijgen  
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, 
maar tot zichzelf en tot God spreken.” 

- Bid dat je jouw spreken in tongen mag uitleggen 
1 Korintiërs 14:13: “Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het  
moge uitleggen” 

- Tongen met vertolking is gelijk aan profetie 
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook 
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” 
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- In de samenkomst laten er 2 of 3 in tongen spreken, ieder op zijn beurt en laat er uitleg 
bij zijn 
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook 
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” 
1 Korintiërs 14:27: “Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie 
zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven.” 

d. Bedoeling: 
- Het is tot stichting van de gemeente 

1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat 
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook 
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.” 
1 Korintiërs 14:26: “Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft 
ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging;  
dat alles moet tot stichting geschieden.” 

 
De Heilige Geest met betrekking tot evangelisatie 
 
Hij overtuigt de wereld 
Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid 
en van oordeel;” 
 
Hij getuigt van Christus 
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;” 
 
Hij geeft ons woorden te spreken 
Marcus 13:11: “En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren 
bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, 
die spreekt, maar de Heilige Geest.” 
Lucas 12:12: “Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.” 
Lucas 21:15: “Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen 
kunnen weerstaan of weerleggen.” 
2 Petrus 1:21: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” 
 
Door profetie wordt het verborgene van het hart van een ongelovige of toehoorder 
geopenbaard en weerlegd 
1 Korintiërs 14:24-25: “Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder 
binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van 
zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat 
God inderdaad in uw midden is.” 
 
Hij doet wonderen door ons heen 
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;” 
 
Hij zend mensen uit om werk te doen 
Handelingen 13:2: “En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: 
Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.” 
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Handelingen 13:4: “Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en 
voeren vandaar naar Cyprus;” 
 
Manifestaties 
 
Het is goed dat er duidelijkheid is over uitingen, manifestaties van de Heilige Geest 
1 Korintiërs 12:1: “Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig 
laten.” 
 
Laat je niet van de wijs brengen door een uiting, manifestatie van de Geest 
Veel mensen zijn bang voor manifestaties omdat ze er niet gewend mee zijn. Ze willen er dan 
ook vaak niet veel mee te maken hebben. 
Dat is geen goede reden. De Bijbel zegt dat je je niet van de wijs moet laten brengen. Zoek het 
uit. 
 
2 Tessalonicenzen 2:2: “dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij 
door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig 
zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.” 
 
Een aantal manifestaties  
Bij manifestaties is het niet altijd de Heilige Geest die de manifestaties doet, maar vaak een 
reactie van mensen op de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. 
Als iemand valt “in de Geest” is het niet het plan van de Geest om mensen op de grond te 
laten vallen. Het is Zijn plan om de mensen aan te raken en daarbij is Zijn aanwezigheid, 
kracht zo sterk dat mensen niet kunnen blijven staan en vallen. 
Als de Heilige Geest sterk aanwezig is kunnen mensen op vele verschillende manieren gaan 
reageren daarop. 
Hieronder volgen er een aantal van: 
 
Vallen  
1 Samuël 19:24: “Ook hij trok zijn klederen uit en was in geestvervoering in 
tegenwoordigheid van Samuël: hij lag die gehele dag en de gehele nacht naakt terneer. 
Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten?” 
Ezechiël 3:23: “Toen stond ik op en ging naar het dal; en zie, daar stond de heerlijkheid des 
Heren gelijk aan de heerlijkheid die ik aan de rivier de Kebar gezien had; en ik viel op mijn 
aangezicht.” 
Daniël 10: 8-9: “zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen 
kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik 
het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op 
mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde.” 
Handelingen 26:14: “en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in 
de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels 
achteruit te slaan.” 
Openbaring 1:17: “En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn 
rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,” 
 
Lachen  
Huilen 
Schreeuwen 
Dansen 
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VRAAG: 
Hoe moeten we met manifestaties als “vallen” omgaan? 
ANTWOORD: 
Als de Heilige Geest krachtig aanwezig is gebeuren ze gewoon. Zorg er wel voor dat het niet 
het accent van de dienst wordt. 
Verder is het goed als in de gemeente duidelijk wordt gezegd dat je het niet moet namaken. 
Val je niet, ga dan niet vallen omdat er een bepaalde prediker voor je bidt.  
De Bijbel leert ons dat de samenkomst een plaats is tot stichting en dat er orde is. Is het niet 
stichtend meer dan heeft het geen nut. 
 
Vermaningen en opmerkingen voor de gelovige 
 
De wereld kan de Heilige Geest niet ontvangen 
Johannes 14:17: “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” 
 
Als je bid zal de Vader je de Heilige Geest geven 
Lucas 11:13: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die 
Hem daarom bidden?” 
 
God geeft de Heilige Geest aan hen die gehoorzaam zijn 
Handelingen 5:32: “En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God 
hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.” 
 
Maak geen eigen plannen die niet van God zijn 
Jesaja 30:1: “Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken, dat 
echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde 
op zonde te stapelen;” 
Niet door kracht noch geweld, maar door de Heilige Geest 
Zacharia 4:6: “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door 
kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.” 
 
Stel mensen aan die vol van de Geest zijn 
Handelingen 6:3: “Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, 
vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen;” 
 
De Heilige Geest stelt opzieners aan 
Handelingen 20:28: “Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest 
u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van 
zijn Eigene verworven heeft.” 
 
Wandel, leef door de Geest 
Romeinen 8:4: “opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, doch naar de Geest.” 
Galaten 5:16: “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 
vlees.” 
Galaten 5:25: “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” 
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Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt 
Openbaring 2:7: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie 
overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.” 
Openbaring 2:11: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie 
overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.” 
Openbaring 2:17: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie 
overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en 
op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.” 
Openbaring 2:29: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 
Openbaring 3:6: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 
Openbaring 3:13: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 
Openbaring 3:22: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 
 
Als Gods Geest niet in iemand is, dan behoort deze niet tot Christus 
Romeinen 8:9: “Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de 
Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort 
Hem niet toe.” 
 
Mensen die uit het vlees zijn, vervolgen hen die uit de Geest zijn 
Galaten 4:29: “Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest 
verwekt was, vervolgde, zo ook nu.” 
 
Scheuringen worden vaak veroorzaakt door mensen die de Geest niet hebben 
Judas 1:19: “Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet 
hebben.” 
 
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is, is uit God 
1 Johannes 4:2: “Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus 
Christus in het vlees gekomen is, is uit God;” 
Lastering tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven 
Matteüs 12:31: “Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, 
maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.” 
Matteüs 12:32: “Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven 
worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest , het zal hem niet vergeven worden, 
noch in deze eeuw, noch in de toekomende.” 
Marcus 3:29: “maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in 
eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.” 
Lucas 12:10: “En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven 
worden.” 
 
Je bent welgevallig bij God en in achting bij de mensen als je door de Geest een 
dienstknecht van Christus bent 
Romeinen 14:18: “Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig 
bij God, en in achting bij de mensen.” 
 
Alleen de Geest van God weet wat er in God is 
1 Korintiërs 2:11: “Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen 
geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.” 
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Een ongeestelijk mens aanvaardt hetgeen van de Geest is niet en kan het niet verstaan 
1 Korintiërs 2:14: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, 
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is.” 
 
Wees niet onverstandig. Eindig niet in het vlees 
Galaten 3:3: “Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het 
vlees?” 
 
Wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 
Galaten 6:8: “Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 
maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.” 
 
Niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en niemand kan 
zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 
1 Korintiërs 12:3: “Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, 
zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige 
Geest.” 
 
Dooft de Geest niet uit 
1 Tessalonicenzen 5:19: “Dooft de Geest niet uit,” 
 
Bewaar door de Heilige Geest, het goede dat u is toevertrouwd 
2 Timoteüs 1:14: “Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is 
toevertrouwd.” 
 
Het Woord van God is het zwaard van de Heilige Geest 
Efeziërs 6:17: “en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord 
van God.” 
De Heilige Geest zal Jezus altijd verheerlijken 
Johannes 16:14: “Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u 
verkondigen.” 
 
Uitspraken met betrekking tot de Heilige Geest 
 
1. De Heilige Geest kan jou in één seconde openbaren waar je zelf een jaar voor moet 

zoeken. ( Henri Hüpscher.) 
2. De Heilige Geest is elke seconde bij jou. Wil je bewijzen? Bid in de Geest! 

(Henri Hüpscher.) 
3. Bidden in de Geest is een 100% goed gebed. (Henri Hüpscher.) 
4. Stijg van niveau tot niveau door de Heilige Geest. (in gebed, Bijbellezen, zingen, etc.) 

(Benny Hinn.) 
5. Wil je als een stoomwals door de Bijbel walsen, of wil je geleid worden door de Heilige 

Geest. (Henri Hüpscher.) 
6. Als je de Bijbel bestudeert, zeg: “Nu ben ik een cursus aan het volgen en ik heb de beste 

onderwijzer die er is: de Heilige Geest.” Ga nooit meer doen aan zelfstudie. Doe het niet 
zonder jouw onderwijzer. (Henri Hüpscher.) 

7. Wat voor cijfer heb je op je rapport voor de vrucht van de Heilige Geest? 
(Henri Hüpscher.) 
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8. Je kan niet bevatten hoe je wandel met God precies moet zijn. Vogel niet alles uit. God 
kan het jou openbaren. Wees slim en laat je leiden door de Heilige Geest. 
(Henri Hüpscher.) 

9. U hebt de kracht om uit te delen aan een wereld in nood. (Smith Wigglesworth.) 
10.  Het is verkeerd op de Heilige Geest te wachten, de Heilige Geest wacht op ons. 

(Smith Wigglesworth.) 
11. Als Jezus wonderen nodig had om te bewijzen wie Hij was, hoeveel te meer hebben wij 

wonderen nodig om te bewijzen wie Hij is. (Henri Hüpscher.) 
12. Leef door de Geest en Zijn vrucht zal in jou zijn. Leef door het vlees en zijn werken zullen 

in jou zijn. (Henri Hüpscher.) 
13. Als je de zalving niet in je pyjama hebt, dan heb je hem nergens. 

(Kees Boudewijn Haeck.) 
14. Hoe kan ik Gods stem verstaan? Geef de Geest van God eerst de kans in u te werken. 

(Benny Hinn.) 
15. De Heilige Geest is voor mij reëler dan u bent. (Katryn Kuhlman.) 
16. De Heilige Geest is als wind en wind beweegt altijd. Waarom bidden: “Beweeg Heilige 

Geest”. Kom zelf in beweging. (Reinhard Bonnke.) 
17. Waarom ervaren veel leiders geen wind? Ze zijn tochtgevoelig en sluiten de ramen als de 

wind komt. (Reinhard Bonnke.) 
18. Claim the flame (Reinhard Bonnke.) 
19. Als er niets gebeurt is de Heilige Geest er niet. Waar de Heilige Geest is gebeurd namelijk 

altijd wat. (Reinhard Bonnke.) 
20. De evangelist is pas geloofwaardig als de mensen zien dat God hem bevestigt. 

(Henri Hüpscher.) 
21. Als de zondaar tijdens evangelisatie God niet ervaart, kan je net zo goed Coca-Cola 

promoten. Als hij daar een slok van neemt ervaart hij ten minste wat. (Henri Hüpscher.) 
22. Als je niets van God hebt gemerkt, heb je in je eigen kracht gewerkt. (Henri Hüpscher.) 
23. Jezus zei niet: “Ontvang deze of die gave en ga uit”, maar “Ontvang mijn Geest en ga uit.” 

De gaven zullen jou volgen. (Henri Hüpscher.) 
24. God zelf, de Heilige Geest is in jou. Waar ben je nog bang voor? (Henri Hüpscher.) 
25. Jezus zei: ”Ga niet zonder mijn kracht evangeliseren”. Waarom doen de meeste christenen 

dat dan uit alle macht. (Henri Hüpscher.) 
26. Bij velen zit de Heilige Geest al dagen, weken, maanden, jaren te wachten. Hij verveelt 

zich en denkt: ”Waarom heeft deze persoon toch om de doop in de Heilige Geest gevraagd 
als Hij er toch totaal niets mee doet.” (Henri Hüpscher.) 

27. Ben je gedoopt in de Heilige Geest? Uitgaan is dan geen optie maar een bevel. 
(Henri Hüpscher.) 

28. “Wie in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen en grotere dan deze”. (Jezus) 
29. Als je de vlam hebt, hangt het van jou af of je er iets mee in de brand steekt of niet. 

(Henri Hüpscher.) 
30. God, de Heilige Geest kan in enkele minuten Zijn hart in iemand planten. Vrede, liefde, 

vuur, geloof, etc. (Henri Hüpscher.) 
31. Je kan lezen en praten over koken, maar je leert het pas door het te doen. Zo ook bij 

profetie. (Mike Pilavachi.) 
32. Als ik de Heilige Geest niet heb, heb ik niets. (Henri Hüpscher.) 
33. Als de Heilige Geest mij niet heeft, heb ik niets. (Henri Hüpscher.) 
34. Als je gaat bidden ga je Zijn kracht vinden. (Herman Boon.) 
35. Er is meer kracht in jou om te overwinnen dan te verliezen. (Kim Clement.) 
36. Heb gemeenschap met de Heilige Geest. Deel je hart met Hem. (Henri Hüpscher.)  
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37. Denk je dat het niet mogelijk is om elke dag in Gods glorie te wandelen? 
(Henri Hüpscher.)  

38. Als je je overgeeft aan de Heilige Geest, dan zal Gods natuur automatisch in jou groeien 
en zal je overwinnaar zijn i.p.v. altijd maar te proberen een overwinnend christen te zijn. 
(Henri Hüpscher.) 

39. Een leven door de Geest zal je brengen naar de plek die God voor je heeft. 
(Henri Hüpscher.) 

40. Je hoeft niet altijd te bidden en te bidden voor de gaven. We zijn begiftigd met alle 
geestelijke gaven! Je hoeft het cadeautje alleen nog maar uit te pakken. 
(Coby van Haarlem.) 
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Nawoord 
 
Deze studie gaat over een persoon: God, de Heilige Geest. 
Ik hoop dat je Hem beter hebt leren kennen en ik wil je aanmoedigen je volkomen over te 
geven aan Hem. Betrek Hem in alle facetten van je leven. 
Deze studie is goed en aardig, maar laat toch vooral Hem reëel worden in je leven. 
Lees de paragraaf “Een relatie met de Heilige Geest” nog maar eens door en laat je erdoor 
inspireren. 
 
Leef door de Geest. 
 
 


