
 

Kennismaking met de bijbel -2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat? 

 

2. Wie is de Heilige Geest? 

 
3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof? 

 

4. Welke toekomst staat mij te wachten? 

 

5. Zie ik wat jij niet ziet? 
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Vragen vooraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie of wat is de Heilige Geest? 

 

Wat stel je je voor bij de Heilige Geest ? Is het een bepaalde kracht of 

is het een persoon ? Wanneer kun je spreken van een persoon ? Wat 

zijn kenmerken van een persoon ?  

 

Wat voor een persoon is de Heilige Geest? 

 

Als de Heilige Geest een persoon is, wat voor een persoon is hij dan. Is 

Hij bijvoorbeeld door God geschapen?  

  

Waar woont de Heilige Geest? 

 

Om iemand te leren kennen kun je vragen waar iemand woont of wat 

voor een werk iemand doet. Waar denk je dat de Heilige Geest woont? 

Heeft Hij altijd op dezelfde plaats gewoond? 

 

Wat voor werk doet de Heilige Geest? 

 

Om de Heilige Geest verder te leren kennen, kun je je afvragen wat 

voor werk Hij doet. Weet je werkzaamheden van de Heilige Geest te 

noemen? 

 

Het geschreven werk van de Heilige Geest. 

 

Heeft de Heilige Geest ook iets geschreven? Zo ja, wat? 

 

Hoe krijgt iemand de Heilige Geest? 

 

Gelovigen kunnen geleid worden door de Heilige Geest. Hoe krijg je 

daar deel aan. Moet er iets gebeuren of moet je iets doen om de Heilige 

Geest te ontvangen? 
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Wie of wat is de Heilige Geest? 
 
De titel van deze studie is -Wie is de Heilige Geest. Dit gaat 
ervan uit dat de Heilige Geest een persoon is. Als de Heilige 
Geest niet een persoon, maar bijvoorbeeld een invloed of kracht 
zou zijn, had de titel moeten zijn - Wat is de Heilige Geest. Dat 
de Heilige Geest een persoon is, kunnen we afleiden uit 
bepaalde kenmerken, die in de Bijbel over de Heilige Geest 
genoemd worden.  
 
We kunnen bijvoorbeeld lezen dat de Geest onze zwakheid te 
hulp komt als wij niet weten wat wij bidden zullen – Romeinen 
8:26…27. De Geest pleit dan voor ons. En God weet wat de 
bedoeling is van de Heilige Geest. Deze beschrijving duidt op 
kenmerken van een persoon. Als iemand een bedoeling heeft, 
heeft hij een afweging gemaakt en een doel gekozen. 
 
De Heilige Geest weet ook dingen. Weten is ook een kenmerk 
van een persoon. Het duidt op bewustzijn. Zo lezen we 
bijvoorbeeld dat de Heilige Geest weet wat er in God is, zoals de 
geest van een mens weet wat er in die mens is – 1 Corinthe 2:11. 
 
Een ander kenmerk is gevoel. De christenen in Efeze worden 
opgeroepen de Heilige Geest niet te bedroeven. Bedroefdheid is 
een emotie. Blijkbaar kent de Heilige Geest dus emoties – Efeze 
4:30. 
 
Uit deze kenmerken kunnen we de conclusie trekken dat de 
Heilige Geest een persoon is. Ook uit de activiteiten, die van de 
Heilige Geest genoemd worden, kunnen we afleiden dat de 
Heilige Geest een persoon is. We lezen bijvoorbeeld over de 
volgende activiteiten van de Heilige Geest: spreken, vermanen, 
onderwijzen, getuigen, aanwijzen. 
 
W at voor een persoon is de Heilige Geest? 
 
De Heilige Geest is een persoon, waarvan we in de Bijbel lezen 
dat hij God is. Er zijn drie personen, waarvan dit in de Bijbel 
wordt genoemd. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In 
Handelingen 5: 3 lezen we over Ananias dat hij de Heilige Geest  
had bedrogen en in vers 4 staat dan - U hebt niet tegen mensen 
gelogen, maar tegen God. De Heilige Geest is dus God. 
 
Er worden ook enkele eigenschappen van de Heilige Geest 
genoemd die Goddelijk zijn. Zo lezen we dat de Geest eeuwig is 
– Hebreeën 9:14. Ook vinden we dat men zich niet kan 
verbergen voor de Geest – Psalm 139:7. Dit duidt op de 
Goddelijke eigenschap van alomtegenwoordigheid.  
 

BIJBELTEKSTEN 
 
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. 27 En 
Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes, 
dat Hij namelijk naar de 
wil van God voor 
heiligen pleit. 
 
1 Corinthe 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. 
 
Efeze 4:30 En bedroeft 
de Heilige Geest Gods 
niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de 
dag der verlossing. 
 
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? 
 
Psalm 139:7 Waarheen 
zou ik gaan voor uw 
Geest, waarheen vlieden 
voor uw aangezicht? 8 
Steeg ik ten hemel; Gij 
zijt daar. 
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Hoe moeten we ons de Heilige Geest voorstellen? Omdat de 
Heilige Geest God is, is Hij niet zichtbaar. De Heilige Geest 
heeft zich echter wel vertoond in enkele verschijningen. Toen de 
Heer Jezus werd gedoopt, daalde de Heilige Geest in 
lichamelijke gedaante als een duif op Hem neer – Lucas 3:22. 
 
De Heilige Geest kwam op aarde wonen op de Pinksterdag. We 
gaan daar verder nog op in. Toen dat gebeurde werden er 
bepaalde verschijnselen waargenomen. We lezen dat er 
plotseling een geluid uit de hemel kwam als van een geweldige 
windvlaag. En er vertoonden zich tongen van vuur – 
Handelingen 2:2 en 3. 
 
Waar woont de Heilige Geest? 
 
Als je een persoon wilt leren kennen, kun je vragen waar hij 
woont, wat hij doet en welke eigenschappen hij heeft. We 
hebben al enkele eigenschappen van de Heilige Geest gezien. 
Om Hem verder te leren kennen, zullen we nu bestuderen waar 
Hij woont en wat voor werk Hij doet. 
 
In Johannes 7:38-39 lezen we dat de Heilige Geest in de 
gelovigen zou komen wonen. En in Johannes 16:7 staat dat de 
Heer Jezus de Heilige Geest zou zenden nadat Hij naar de hemel 
was gegaan. Nadat Hij was gestorven en opgestaan uit de dood, 
is Hij enige tijd op aarde verschenen en vervolgens naar de 
hemel gegaan. Als de Heer Jezus in de hemel was, zou Hij de 
Heilige Geest naar de aarde zenden om bij de gelovigen te zijn. 
Tot aan de Hemelvaart van de Heer Jezus woonde de Heilige 
Geest dus in de hemel. Vanaf dat moment, om precies te zijn de 
Pinksterdag, woont de Heilige Geest op de aarde.  
 
De woonplaats van de Heilige Geest op aarde wordt gevormd 
door degenen die in Jezus Christus geloven. Paulus schrijft dat 
gelovigen een tempel van de Heilige Geest zijn – 1 Corinthe 
3:16 en 17. 
  
Voor de Pinksterdag woonde de Heilige Geest in de hemel. Dat 
betekent echter niet dat Hij niet op aarde kwam. We lezen vele 
malen in het Oude Testament dat de Heilige Geest werkzaam 
was op de aarde. Dit was dus al voor de Hemelvaart De Heilige 
Geest was werkzaam vanaf de schepping van hemel en aarde tot 
aan de periode waarin de Heer Jezus op aarde was.  Als de 
Heilige Geest werkzaam was in mensen, dan lezen we voor de 
Hemelvaart meestal dat de Heilige Geest op iemand was. Vanaf 
de uitstorting van de Heilige Geest wordt er gesproken over het 
inwonen van de Heilige Geest in mensen. 

BIJBELTEKSTEN 
 
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 - U bent mijn 
Zoon, de geliefde, in U 
heb Ik mijn 
welbehagen. 
 
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 3 en er 
vertoonden zich aan hen 
tongen als van vuur, die 
zich verdeelden, en het 
zette zich op ieder van 
hen; 
 
Johannes 7:38,39 Wie 
in Mij gelooft, gelijk de 
Schrift zegt, stromen 
van levend water zullen 
uit zijn binnenste 
vloeien. 39 Dit zei Hij 
van de Geest, welke zij, 
die tot geloof in Hem 
kwamen, ontvangen 
zouden; want de Geest 
was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet 
verheerlijkt was. 
 
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. 
 
1 Corinthe 3:16-17 
Weet u niet, dat u Gods 
tempel bent en dat de 
Geest Gods in u woont? 
17…. Want de tempel 
Gods, en dat bent u, is 
heilig! 
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W at voor werk doet de Heilige Geest? 
 
Voor de overzichtelijkheid kan het werk van de Heilige Geest 
worden onderscheiden in een aantal terreinen waar Hij 
werkzaam is. De Heilige Geest is werkzaam in ongelovigen, in 
gelovigen en in de gemeente. 
 
Het werk van de Heilige Geest in de ongelovigen. 
 
De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, van 
gerechtigheid en van oordeel – Johannes 16:8-9. Van zonde 
omdat de wereld niet in Jezus Christus gelooft. Van 
gerechtigheid, omdat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is 
opgevaren en daarmee heeft God gerechtigheid getoond. Van 
oordeel, omdat het oordeel is uitgesproken over de overste van 
deze wereld, dat is de duivel. 
 
De Heilige Geest kan nieuw leven scheppen in een mens. Dit 
wordt in de Bijbel wedergeboorte genoemd. Het betekent dat er 
in een mens een nieuw leven wordt geschapen. Hij kan hierbij 
gebruik maken van het Woord van God dat in het hart van 
iemand als een zaad is gezaaid - Johannes 3:5. 
 
Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen 
 
De Heilige Geest woont in iedere gelovige. Hij geeft iemand de 
zekerheid dat hij een kind van God is. Omdat de Heilige Geest 
in iedere gelovige woont, kan hij in het innerlijk van de gelovige 
een overtuiging geven – Romeinen 8:16.  
 
Een andere werkzaamheid van de Heilige Geest in de gelovige 
is dat Hij de gelovige in zijn of haar leven leidt. Dit kan doordat 
omstandigheden in het leven van de gelovige worden beïnvloed. 
Of doordat de Heilige Geest iemand inzicht geeft bij het nemen 
van een beslissing – Romeinen 8:14. 
 
De Heilige Geest helpt de gelovige ook bij het bidden. Een mens 
weet niet wat de wil van God is, maar de Heilige Geest wel. Op 
die manier helpt de Heilige Geest de gelovige om naar de wil 
van God te bidden – Romeinen 8:26. 
 
Tenslotte brengt de Heilige Geest in een gelovige eigenschappen 
of kenmerken tot ontwikkeling, die in de Bijbel - vrucht van de 
Geest - worden genoemd. Dit zijn liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing – Galaten 5:22. 
 
Het werk van de Heilige Geest in de gemeente  
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Johannes 16:8,9 En als 
Hij komt, zal Hij de 
wereld overtuigen van 
zonde en van 
gerechtigheid en van 
oordeel; 9 van zonde, 
omdat zij in Mij niet 
geloven. 
 
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. 
 
Romeinen 8:14-16 
Want allen, die door de 
Geest Gods geleid 
worden, zijn zonen 
Gods. 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. 16 Die Geest 
getuigt met onze geest, 
dat wij kinderen Gods 
zijn. 
 
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.  
 
Galaten 5:22 Maar de 
vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 
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De gemeente is de verzamelnaam voor alle gelovigen. Vaak 
worden er de gelovigen in een bepaalde plaats mee bedoeld. De 
gemeente is een belangrijke plaats voor de Heilige Geest. Hij is 
daar ook in het bijzonder werkzaam. De Heilige Geest is 
werkzaam door middel van mensen in de gemeente om de 
gelovigen in die gemeente op te bouwen en tot welzijn van 
allen. Hij deelt bepaalde werkingen toe aan diverse mensen in de 
gemeente.  

 
In de Bijbel staan veel van dergelijke uitingen van de Heilige 
Geest in de gemeente beschreven. In 1 Corinthe 12 bijvoorbeeld 
worden genoemd:  
 

���� het spreken met wijsheid 

���� het spreken met kennis 

���� geloof 

���� gaven van genezingen 

���� werking van krachten 

���� profetie 

���� het onderscheiden van geesten 

���� het spreken in andere talen 

���� het vertalen van andere talen 
 

De Heilige Geest stelt ook mensen aan tot opzieners over de 
gemeente om die te weiden. 
 
Het geschreven werk van de Heilige Geest. 
 
Een bijzonder werk van de Heilige Geest dat apart genoemd kan 
worden is het feit dat Hij de auteur is van de Bijbel. Hij heeft de 
profeten van het oude testament geïnspireerd om die woorden op 
te schrijven, die Hij wilde. Vaak begrepen die profeten zelf niet 
waarop datgene wat zij schreven betrekking had – 1 Petrus 1:10-
11.  
 
Tijdens Zijn leven op aarde beloofde de Heer Jezus de Heilige 
Geest. Hij zei toen dat de Heilige Geest de discipelen te binnen 
zou brengen alle wat de Heer Jezus tot hen gesproken had. Op 
die manier waren de discipelen dus in staat delen van het nieuwe 
testament te schrijven – Johannes 14:26. 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
1 Corinthe 12:7-11 
Maar aan een ieder 
wordt de openbaring 
van de Geest gegeven 
tot welzijn van allen. 8 
Want aan de een wordt 
door de Geest gegeven 
met wijsheid te spreken, 
en aan de ander met 
kennis te spreken 
krachtens dezelfde 
Geest; 9 aan de een 
geloof door dezelfde 
Geest en aan de ander 
gaven van genezingen 
door die ene Geest; 10 
aan de een werking van 
krachten, aan de ander 
profetie; aan de een het 
onderscheiden van 
geesten, en aan de ander 
allerlei tongen, en aan 
weer een ander 
vertolking van tongen. 
11 Doch dit alles werkt 
een en dezelfde Geest, 
die een ieder in het 
bijzonder toedeelt, 
gelijk Hij wil. 
 
1 Petrus 1:10,11  Naar 
deze zaligheid hebben 
gezocht en gevorst de 
profeten, die van de 
voor u bestemde genade 
geprofeteerd hebben, 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. 
 
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. 
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Ook belooft de Heer Jezus dat de Heilige Geest hen de volle 
waarheid zou leren. Dit is gerealiseerd door die delen van het 
nieuwe testament, die de waarheid betreffende de gemeente 
bevatten – Johannes 16:13. 
 
Tenslotte zegt de Heer in ditzelfde vers dat de Heilige Geest hun 
de toekomstige dingen zou verkondigen. Dit is gerealiseerd 
doordat Hij het boek Openbaring heeft gegeven. 
 
Hoe krijgt iemand de Heilige Geest? 
 
Johannes de Doper zei tegen zijn leerlingen dat hij zelf wel met 
water doopte, maar dat de Heer Jezus met de Heilige Geest zou 
dopen. Kort voor Zijn Hemelvaart zei de Heer Jezus zelf dat zijn 
discipelen met de Heilige Geest zouden worden gedoopt, niet 
vele dagen na deze dag. Paulus zegt tegen de gelovigen in 
Corinthe dat zij allen tot één lichaam zijn gedoopt. Het lichaam 
wordt in de Bijbel gebruikt als symbool voor de gemeente. Zoals 
het lichaam veel leden heeft, die allen tezamen een lichaam 
vormen, zo vormen alle gelovigen de gemeente – 1 Corinthe 
12:13.  
 
Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, 
komt de Heilige Geest in iedereen wonen, die in de Heer Jezus 
gelooft. Er staat zelfs in de Bijbel dat iemand alleen maar 
gemeend kan zeggen - Jezus is Heer - door de Heilige Geest. Als 
iemand de prediking van het geloof in de Heer Jezus aanvaardt, 
ontvangt hij de Heilige Geest. Het is dus niet zo dat iemand die 
gelovig is geworden, nog iets moet doen om gedoopt te worden 
met de Heilige Geest. Nee, de Bijbel leert dat als iemand tot het 
geloof in de Heer Jezus komt, op dat moment de Heilige Geest 
in hem komt wonen – Galaten 3:14. 
 
Hoe kun je aan iemand merken dat de Heilige Geest in hem 
woont? Wel, we zagen al dat de Heilige Geest iemands 
eigenschappen beïnvloedt. Dit wordt de vrucht van de Geest 
genoemd – Galaten 5:22.  
 
Het is wel zo dat iemand de Heilige Geest kan tegenwerken of 
beïnvloeden. Er wordt in dit verband gesproken over het 
bedroeven of het uitblussen van de Heilige Geest 1 
Thessalonicenzen 5:19. Zo is het ook mogelijk dat iemand 
vervuld wordt met de Heilige Geest. Daar kan een gelovige wel 
zelf invloed op uitoefenen. Door ongehoorzaam te zijn aan God 
en door je nieuwe leven niet te voeden door middel van Bijbel 
lezen en bidden, kun je de Heilige Geest uitdoven. Anderzijds 
kun je door te bidden en Bijbel te lezen het nieuwe leven voeden 
en versterken en op die manier geef je de Heilige Geest meer 
ruimte in jouw leven om werkzaam te zijn. 

BIJBELTEKSTEN 
 
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 Corinthe 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. 
 
Galaten 3:14 Zo is de 
zegen van Abraham tot 
de heidenen gekomen in 
Jezus Christus, opdat 
wij de belofte des 
Geestes ontvangen 
zouden door het geloof. 
 
Galaten 5:22 Maar de 
vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 
 
1 Thessalonicenzen 
5:19 Dooft de Geest 
niet uit. 
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Studievragen 
 
Wie of wat is de Heilige Geest? 
 
1. De Heilige Geest is een persoon want Hij heeft kenmerken 

van een persoon. Noem enkele kenmerken aan de hand van 
Romeinen 8:26-27,  1 Corinthe 2:11  en Efeze 4:30. 

 
2. Ook activiteiten wijzen er op dat de Heilige Geest een 

persoon is. De volgende activiteiten worden in de Bijbel 
genoemd:  spreken, vermanen, onderwijzen, getuigen, 
bevelen, leiden, aanwijzen. Ook Christus spreekt over de 
Heilige Geest als over een persoon. Welke naam gebruikt de 
Heer Jezus voor de Heilige Geest in Johannes 14:16-17. 

 
Wat voor een persoon is de Heilige Geest? 
 
3. Van drie personen wordt in de Bijbel gezegd dat zij God 

zijn. Zoek deze drie personen op in de volgende 
Bijbelgedeelten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke Goddelijke eigenschappen van de Heilige Geest worden 
in onderstaande Bijbelgedeelten genoemd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
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. 27 En 
Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de 
bedoeling van de Geest, 
dat Hij namelijk naar de 
wil van God voor 
heiligen pleit. 28 Wij 
weten nu, dat God alle 
dingen doet 
medewerken ten goede 
voor hen, die God 
liefhebben, die volgens 
zijn voornemen 
geroepenen zijn. 
 
1 Corinthe 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. 
 
Efeze 4:30 En bedroeft 
de Heilige Geest Gods 
niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de 
dag der verlossing. 
 
Johannes 14:16,17 En 
Ik zal de Vader bidden 
en Hij zal u een andere 
Trooster geven om tot 
in eeuwigheid bij u te 
zijn, 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. 

Handelingen 5:3-4 Maar Petrus 
zei - 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? 4 
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 

Johannes 6:27 Werkt niet om 
de spijs, die vergaat, maar om 
de spijs, die blijft tot in het 
eeuwige leven, welke de Zoon 
des mensen u geven zal; want 
op Hem heeft God, de Vader, 
zijn zegel gedrukt. 
 
Romeinen 9:5 Hunner zijn de 
vaderen en uit hen is, wat het 
vlees betreft, de Christus, die is 
boven alles, God, te prijzen tot 
in eeuwigheid! Amen. 
 

Psalm 139:7 Waarheen zou ik 
gaan voor uw Geest, waarheen 
vlieden voor uw aangezicht? 8 
Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. 
 
1 Corinthe 2:10 Want ons heeft 
God het geopenbaard door de 
Geest. Want de Geest doorzoekt 
alle dingen, zelfs de diepten 
Gods. 

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? 
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4. Hoe wordt de Heilige Geest voorgesteld in  
 Johannes 20:22 
 Handelingen 2:2 
 Handelingen 2:3 
 Johannes 7:38-39 
 Lucas 3:22. 
 
Waar woont de Heilige Geest? 
 
5. Ook voor de Pinksterdag was de Heilige Geest wel op aarde, 

zie bijvoorbeeld in de volgende verzen. Wat deed de Heilige 
Geest volgens deze verzen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Als de Heilige Geest werkzaam was in een persoon dan 

wordt er gesproken over de Heilige Geest die op iemand 
was. Op wie was de Heilige Geest volgens Lucas 2:25. 

 
7. Wanneer kon de Heilige Geest  naar de aarde komen om 

daar te wonen?  Welke gebeurtenis moest er dan hebben 
plaats gehad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
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 3 en er 
vertoonden zich aan hen 
tongen als van vuur, die 
zich verdeelden, en het 
zette zich op ieder van 
hen; 
 
Johannes 7:38,39 Wie 
in Mij gelooft, gelijk de 
Schrift zegt, stromen 
van levend water zullen 
uit zijn binnenste 
vloeien. 39 Dit zeide 
Hij van de Geest, welke 
zij, die tot geloof in 
Hem kwamen, 
ontvangen zouden; want 
de Geest was er nog 
niet, omdat Jezus nog 
niet verheerlijkt was. 
 
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. 
 
Lucas 2:25 En zie, er 
was een man te 
Jeruzalem, wiens naam 
was Simeon, en deze 
man was rechtvaardig 
en vroom, en hij 
verwachtte de 
vertroosting van Israël, 
en de Heilige Geest was 
op hem. 

des Heren geweken, en een boze 
geest, die van de Here kwam, 
joeg hem angst aan. 
 
2 Samuël 23: 2 De Geest des 
Heren spreekt door mij, zijn 
woord is op mijn tong; 
 

1 Samuël 16;13,14 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. 
14 Maar van Saul was de Geest 

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. 

Johannes 7:39 Dit zeide Hij van 
de Geest, welke zij, die tot 
geloof in Hem kwamen, 
ontvangen zouden; want de 
Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was. 
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8. Wat is woonplaats van de Heilige Geest op aarde 
- 1 Corinthe 3:16-17 
- Johannes 14:16-17 
- Handelingen 2:33.  

 
9. Hoe lang blijft de Heilige Geest daar wonen blijkens deze 

verzen. 
 
Wat voor werk doet de Heilige Geest? 
 
10. Welke werken van de Heilige Geest  in ongelovigen worden 

genoemd in 
- Johannes 16:8,9 
- Johannes 3:5 
- Lucas 11:28 
- 1 Petrus 1:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Welke werken verricht de Heilige Geest  in gelovigen. 

 
Lucas 11:28 Maar Hij zei - Zeker, 
zalig, die het woord Gods horen 
en het bewaren. 
 
1 Petrus 1:23 als wedergeboren, 
en niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het 
levende en blijvende woord van 
God. 

Johannes 16:8,9 En 
als Hij komt, zal Hij de wereld 
overtuigen van zonde en van 
gerechtigheid en van oordeel; 9 
van zonde, omdat zij in Mij niet 
geloven; 
 
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. 

BIJBELTEKSTEN 
 
1 Corinthe 3 :16-17 
Weet gij niet, dat gij 
Gods tempel zijt en dat 
de Geest Gods in u 
woont? 17 Zo iemand 
Gods tempel schendt, 
God zal hem schenden. 
Want de tempel Gods, 
en dat zijt gij, is heilig! 
 
Johannes 14:16,17 En 
Ik zal de Vader bidden 
en Hij zal u een andere 
Trooster geven om tot 
in eeuwigheid bij u te 
zijn, 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. 
 
Handelingen  2:33 Nu 
Hij dan door de 
rechterhand Gods 
verhoogd is en de 
belofte des Heiligen 
Geestes van de Vader 
ontvangen heeft, heeft 
Hij dit uitgestort, wat 
gij en ziet en hoort. 

worden, zijn zonen Gods. 
 
Galaten 5:22 Maar de vrucht van 
de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 
Romeinen 8:26,27En 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. 
27 En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des 
Geestes, dat Hij namelijk naar de 
wil van God voor heiligen pleit. 

Romeinen 8 :14-16 Want allen, 
die door de Geest Gods geleid 
worden, zijn zonen Gods. 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. 16 Die 
Geest getuigt met onze geest, 
dat wij kinderen Gods 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, 
Romeinen  8:14 Want allen, die 
door de Geest Gods geleid 
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12. Welke werken van de Heilige Geest  in de gemeente worden 
genoemd – zie teksten in kader hiernaast.  

 
Welke werken heeft de Heilige Geest geschreven?  
 
13. Welke werken heeft de Heilige Geest door middel van 

mensen geschreven volgens onderstaande teksten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe krijgt iemand de Heilige Geest? 
 
14. Hoe wordt het ontvangen van de Heilige Geest genoemd in 

onderstaande teksten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Romeinen 12:6 Wij 
hebben nu gaven, 
onderscheiden naar de 
genade, die ons gegeven 
is: 7 profetie, naar 
gelang van ons geloof; 
wie dient, in het dienen; 
wie onderwijst, in het 
onderwijzen; 8 wie 
vermaant, in het 
vermanen; wie 
mededeelt, in eenvoud; 
wie leiding geeft in 
ijver; wie 
barmhartigheid bewijst, 
in blijmoedigheid. 
 
1 Corinthe 12:7-11 
Maar aan een ieder 
wordt de openbaring 
van de Geest gegeven 
tot welzijn van allen. 8 
Want aan de een wordt 
door de Geest gegeven 
met wijsheid te spreken, 
en aan de ander met 
kennis te spreken 
krachtens dezelfde 
Geest; 9 aan de een 
geloof door dezelfde 
Geest en aan de ander 
gaven van genezingen 
door die ene Geest; 10 
aan de een werking van 
krachten, aan de ander 
profetie; aan de een het 
onderscheiden van 
geesten, en aan de ander 
allerlei tongen, en aan 
weer een ander 
vertolking van tongen. 
  
1 Corinthe 12:28 En 
God heeft sommigen 
aangesteld in de 
gemeente, ten eerste 
apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde 
leraars, verder krachten, 
daarna gaven van 
genezing,  
 
Efeze 4:11….. zowel 
evangelisten als herders 
en leraars, 

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 16:13 doch wanneer Hij 
komt, de Geest der waarheid, zal 
Hij u de weg wijzen tot de volle 
waarheid; 
 
Johannes 16:13 want Hij zal niet 
uit Zichzelf spreken, maar al wat 
Hij hoort, zal Hij spreken en de 
toekomst zal Hij u verkondigen. 

1 Petrus 1:10,11  Naar deze 
zaligheid hebben gezocht en 
gevorst de profeten, die van de 
voor u bestemde genade 
geprofeteerd hebben, 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. 
 
2 Petrus 1:20,21 Dit moet gij 
vooral weten, dat geen profetie 
der Schrift een eigenmachtige 
uitlegging toelaat; 21 want 
nooit is profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, maar, 
door de Heilige Geest gedreven, 
hebben mensen van Godswege 
gesproken. 
 

Geest gedoopt worden, niet vele 
dagen na deze. 
 
1 Corinthe 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. 

Mattheus 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. 
 
Handelingen 1:5 Want 
Johannes doopte met water, 
maar gij zult met de heilige 
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15. Op basis waarvan ontvangt iemand de Heilige Geest – zie 

kader hiernaast. 
 
16. Welke aanbeveling doet Paulus in Efeze 5:18. 
 
17. Waaruit blijkt of de Heilige Geest in iemand woont – 

Galaten 5:22. 
 
18. Hoe wordt het tegenwerken van de Heilige Geest door 

gelovigen genoemd in 1 Thessalonicenzen 5:19 en Efeze 
4:30 

 
19. Wat is steeds het doel van de Heilige Geest - Johannes 

16:14. 
 
 
 
 
 

BIJBELTEKSTEN 
 
Galaten 3:14 Zo is de 
zegen van Abraham tot 
de heidenen gekomen in 
Jezus Christus, opdat 
wij de belofte des 
Geestes ontvangen 
zouden door het geloof. 
 
Efeze  3: 16-17 opdat 
Hij u geve, naar de 
rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht 
gesterkt te worden door 
zijn Geest in de 
inwendige mens, 17 
opdat Christus door het 
geloof in uw harten 
woning make. 
 
Galaten 3:2-5 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? 3 Zijt 
gij zo onverstandig? Gij 
zijt begonnen met de 
Geest, eindigt gij nu 
met het vlees? 4 Was 
het dan tevergeefs, dat 
gij zoveel hebt 
ondervonden? Ware het 
slechts tevergeefs! 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? 
 
Johannes 7: 38 Wie in 
Mij gelooft, gelijk de 
Schrift zegt, stromen 
van levend water zullen 
uit zijn binnenste 
vloeien. 39 Dit zeide 
Hij van de Geest, welke 
zij, die tot geloof in 
Hem kwamen, 
ontvangen zouden; want 
de Geest was er nog 
niet, omdat Jezus nog 
niet verheerlijkt was. 

1 Thessalonicenzen 5:19 Dooft 
de Geest niet uit. 
 
Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige 
Geest Gods niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de dag der 
verlossing. 
 
Johannes 16:14 Hij zal Mij 
verheerlijken, want Hij zal het uit 
het mijne nemen en het u 
verkondigen. 
 
 

Efeze 5:18 En bedrinkt u niet 
aan wijn, waarin bandeloosheid 
is, maar wordt vervuld met de 
Geest, 
 
Galaten 5:22 Maar de vrucht 
van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 
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