Studie behorend bij geloofspunten 10, 11 en 12.

De Heilige Geest
In onze geloofspunten wordt het volgende gezegd over de Heilige Geest.
10. De Doop in de Heilige Geest
Wij geloven dat de doop in de Heilige Geest de gelovige bekleedt met kracht en dat Hij
nog immer op dezelfde manier bij ons binnenkomt als in de dagen van de Bijbel.
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.
11. Het geestvervulde leven
Wij geloven dat het in de wil van God is, om dagelijks met de Geest te wandelen. Efeze
4:30-32 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegelt zijt tegen de dag
der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden
gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk,
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
12. De gaven en de vrucht van de Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest de gelovige gaven kan geven. De gelovige dient
geestelijke vruchten te dragen als blijk van een geestvervuld leven.

Hieronder willen we stilstaan bij:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

de Heilige Geest als Persoon
de Heilige Geest is God
de namen van de Heilige Geest
de symbolen van de Heilige Geest
het werk van de Heilige Geest: 1. aandeel in onze verlossing
2. het werk ná onze verlossing
3. i.v.m. ons dienen, onze bediening
en inzet voor de Heer
vrucht van de Heilige Geest (nog niet digitaal)
de doop in de Heilige Geest (nog niet digitaal)
uitingen van de Heilige Geest (nog niet digitaal)
gaven van de Heilige Geest

Bronnen: boek “Woord en Geest” , het boek “de geestelijke gaven tot opbouw van de
gemeente" van P. Wagner en 3 artikelen uit opwekking magazine (artikelen nog niet
digitaal).

1. De Heilige Geest als persoon
Vanaf de tijd van de apostelen zijn er dwaalleraren geweest die de persoon zijn van de
Heilige Geest hebben betwijfeld of ontkend en Hem niet als een Persoon hebben
beschouwd maar als een kracht of een invloed die van God uitgaat. Dat velen tot deze
opvatting neigden, komt voor een deel wellicht door het woord 'geest'. Zowel het Griekse
woord pneuma als het Hebreeuwse woord roeach betekenen naast 'geest' ook 'adem' of
'wind'. Wanneer men bij de Heilige Geest alleen denkt aan de onpersoonlijke 'adem' of de
'kracht' van God, dan is Hij niet een persoonlijk wezen, met een eigen identiteit,
onderscheiden van de identiteit van de Vader. Maar de goddelijke openbaring leert ons dat
God geest is (niet materieel, niet tastbaar). Evenals de wind oefent God zijn macht en zijn
kracht uit terwijl Hij in wezen onzichtbaar is. De geest van de mens is zijn immateriële,
onzichtbare zelf. Wanneer God een persoon is, en de mens, die naar Gods beeld is
geschapen, ook een persoon is (hoewel van een lagere orde), is het niet onlogisch om ook
de Heilige Geest op te vatten als een Persoon. Let eens op de volgende bewijzen uit de
Schrift (we noemen er slechts enkele) dat de Heilige Geest een Persoon is, met een eigen
identiteit, onderscheiden van de identiteit van de Vader:
a. De schrift spreekt over Hem met behulp van persoonlijke
voornaamwoorden (Joh. 16:14, Ef. 1:14).
b. Aan Hem worden persoonlijke eigenschappen toegeschreven.
De definitie van een persoon is: Iemand met verstand, gevoel of emotie en een wil.
De Heilige Geest beschikt over (1) verstand: 'Want ons heeft God het geopenbaard
door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen. 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' (1 Kor.2:10vv). Bovendien zijn er 'woorden van
wijsheid' en 'woorden van kennis' als gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12:8).
De Heilige Geest beschikt over (2) emotie of gevoel: De Heilige Geest heeft lief
(Rom. 15:30), wordt vertoornd (Jes. 63:10) en kan worden bedroefd (Ef. 4:30). De
Heilige Geest beschikt over (3) een wil: 'Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest,
die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil' (1Kor. 12:11).
c. Aan Hem worden persoonlijke handelingen toegeschreven. Hij spreekt (Hand.
13:2, 21:11, Op. 2:7,11,17,29). Hij getuigt (Joh. 15:26). Hij onderwijst (Joh. 14:26).
Hij bidt en pleit (Rom 8:26v). Hij leidt (Joh. 16:13, Hand.16:16). Hij geeft
opdrachten en roept mensen tot dienstbetoon (Hand. 13:2, 20:28). Hij bewerkt
wonderen (Hand. 8:39, Rom. 15:19).

d. Aan Hem worden persoonlijke reacties toegeschreven. De Heilige Geest wordt
als een persoon voorgesteld door middel van de gevoelens die bij Hem worden
teweeggebracht als gevolg van bepaalde handelingen van mensen: Hij kan worden
vertoornd en bedroefd (Ef. 4:30, Jes. 63:10, Gen. 6:3). Hij kan worden verzocht
(Hand. 5:9). Men kan Hem weerstaan (Hand. 7:51). Men kan Hem voorliegen (Hand.
5:3). Men kan Hem negeren en lasteren (Mc. 3:29v, Heb. 10:29).
e. De Heilige Geest onderhoudt persoonlijke relaties.
1. Met de Vader. In de doopformule (Mt. 28:19) wordt de Geest zowel in
benaming als in persoonlijke identiteit op gelijke voet geplaatst met de
Vader en de Zoon.
2. Met Christus. 'Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen
en het u verkondigen' (Joh. 16:14).
3. Met gelovigen: 'Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u
verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke' (Hand. 15:28). De
apostelen zochten voor het beleid in de plaatselijke gemeenten de wil en
het welbehagen van de Heilige Geest.
2. De Heilige Geest is God
We zullen uit de Schrift aantonen dat de Heilige Geest waarachtig God is, gelijkwaardig
aan en in eeuwigheid bestaande met de Vader en de Zoon, de derde persoon van de Drieeenheid. Dat de Geest de wil van de Vader uitvoert, de Zoon verheerlijkt en niet uit
Zichzelf spreekt, houdt allerminst een minderwaardige positie in, maar duidt slechts op de
inwendige werking van de drie-enige God. Bij mensen is onderschikking altijd een teken
van minderwaardigheid, zo niet bij de drie-enige God, daar is het een deel van een
ondoorgrondelijk geheim. De Drie-eenheid bestaat niet uit drie individuen maar uit drie
Personen, elk met een eigen identiteit, in de ene God.
De Schriftuurlijke bewijzen dat de Heilige Geest God is, zijn:
a. Hij wordt God genoemd
'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? (..) Gij
hebt niet tegen mensen gelogen maar tegen God' (Hand. 5:3v). Het is duidelijk dat wat
men tegen de Heilige Geest doet, wordt beschouwd als een daad tegen God. De zonde
die hun fataal werd, was niet dat zij iets achter hielden van de opbrengst van het land,
maar dat zij het deden voorkomen alsof zij de gehele opbrengst gaven (zie ook: 1 Kor.
3:16, 2 Kor. 3:17).

b. Aan Hem worden goddelijke eigenschappen toegeschreven.
1. Eeuwigheid
2. Alwetendheid. 'De Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, Hij zal u
alles leren' (Joh. 14:26).
3. Alomtegenwoordigheid. 'Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, of waarheen zou
ik vlieden voor uw tegenwoordigheid?' (Ps. 139:7)
4. Almacht. 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal
u overschaduwen, daarom zal ook het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon Gods
genoemd worden' (Lc. 1:35, zie ook Micha 3:8, Rom. 15:13-19).
5. Heiligheid. Dit blijkt al uit de benaming 'Heilige' Geest. Hij is de Geest der
heiligheid die in de gemeente werkzaam is om de gelovigen te heiligen voor God.
Hij maakt scheiding tussen ons en de wereld en verbindt ons met God (Ef.4:30).
6. Voorkennis. 'Dat de Heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken heeft
aangaande Judas' (Hand. 1:16).
7. Liefde. 'Maar, (broeders), ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de
liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot
God' (Rom. 15:30). In de trinitarische zegen uit 2 Korintiërs 13:14 zijn de genade
van Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest in feite aspecten van Gods
liefde. Aangezien God liefde is, kunnen we niet anders verwachten dan dat we
zijn liefde in het hele handelen van de Drie-eenheid tegenkomen.
c. Aan de Heilige Geest worden goddelijke werken toegeschreven.
1. Schepping. Dit scheppende en levengevende werk van de Heilige Geest zien we
ook in de overschaduwing van Maria, in de verwekking van Jezus en in de
opwekking van Jezus uit de dood. En merken we het ook niet in onze innerlijke
vernieuwing of wedergeboorte? (Zie ook: Lc. 1:35, Rom. 8:10v, Joh. 3:5vv)
2. Profetie. 'Spreuk van David, (…) de gezalfde van Jakobs God, de lieflijke in
Israëls lofzangen. De Geest de Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn
tong; Israëls God spreekt, Israëls Rots zeg tot mij' (2 Sam. 23:1vv).
3. Voorbede. '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' (Rom. 8:26v). De Zoon van God is onze
Voorbidder en de Geest vertegenwoordigt ons samen met de Zoon bij de troon
van genade. In zijn alwetendheid weet de Heilige Geest de gedachten van God
en de wil van God voor ons leven, daarom kan Hij ons in onze gebeden leiden
zodat wij bidden 'naar behoren'.
4. Inspiratie van de Schrift. 'Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een
mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege
gesproken' (2 Petr. 1:21, zie ook 2 Tim. 3:16, waar letterlijk wordt gesproken
over goddelijke inspiratie als het 'ademen van God' en de 'adem van God' is een
beeld van de Heilige Geest, Gen 2:7).

5. Bewerkt Gods leiding in ons leven. 'En wanneer zij u wegvoeren om u over te
leveren, weest dan niet van te voren 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' (Marc.13:11).
3. De namen van de Heilige Geest
Bij de bestudering van de namen van God valt het op dat deze een weergave zijn van Zijn
karakter. De namen van God zijn niet slechts aanduidingen of verwijzingen, zij openbaren
ons iets over het wezen, de eigenschappen en het werk van God. Hetzelfde geldt voor de
namen van de Heilige Geest. In de Bijbel wordt ongeveer 350 keer melding gemaakt van de
Heilige Geest en daarbij komen we meer dan 50 namen of titels tegen. We zullen ons
beperken tot die benamingen die iets toevoegen aan ons totaalbegrip van het wezen en
het werk van de Geest.
a. De Heilige Geest.
'Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest schenken aan wie Hem
erom vragen?' (Luc 11:13). De Heilige Geest is het kostbaarste geschenk dat onze
hemelse Vader ons kan geven en Hij doet niets liever dan ons dit geschenk ook
werkelijk geven.
b. de Geest van God. 'Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt,
en dat de Geest Gods in u woont?' (1 Kor. 3:16). Hier is de
tempel van de Geest de gemeente van Christus (let op het meervoud 'gij',
evenals in 2 Kor. 6:16), in 1 Kor. 6:19 is de individuele gelovige een tempel van
de Geest.
c. De Geest.
'Wat uit de Geest geboren is, is geest' (Joh. 3:6). De Geest bewerkt in de gelovige
de ervaring van de wedergeboorte, want Hij is het, die nieuw leven schenkt.
d. De Geest van Jahweh. 'En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en
een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de Geest des
HEREN (Jahweh) rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad
en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN' (Jes. 11:11v).
e. De Geest van de levende God.
'Gij zijt (…) de brief van Christus, (…) geschreven niet met inkt, maar met de
Geest van de levende God' (2Kor. 3:3).
f. De Geest van Christus.
'Indien echter iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet
toe' (Rom 8:9b). We zijn van Christus doordat wij de Geest van Christus bezitten.
g. De Geest van zijn Zoon.
'En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze
harten, die roept: Abba, Vader' (Gal. 4:6).

h. De Geest van Jezus Christus.
'Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand
des Geestes van Jezus Christus' (Fil. 1:19).
i. De Geest der heiligheid.
'Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods
Zoon te zijn' (Rom 1:4). Jezus kwam als het beloofde zaad van David maar was
tegelijkertijd de Zoon van God. Zijn goddelijkheid werd 'verklaard' door zijn
opstanding uit de doden, door de werking van de Geest der heiligheid. Alleen
God is absoluut heilig, Zijn Geest is de Heilige Geest, oftewel de Geest der
heiligheid.
j. De Geest van uitdelging.
Jesaja spreekt over de 'Geest van gericht en uitdelging' (Jes. 4:4).
k. De Geest der waarheid.
Johannes noemt de Heilige Geest de Geest der waarheid omdat Hij de goddelijke
openbaring bewerkt waardoor de apostelen in staat worden gesteld om het
onderwijs van Jezus op te tekenen en zijn verlossingswerk nauwkeurig uit te
leggen en in het licht te stellen (Joh 14:17, 15:26, 16:13).
l. De Geest des levens.
De Geest des levens heeft het vlees (egoïsme) vervangen, zodat deze nieuwe
dynamiek nu in ons en door ons de rechtvaardigheid van Christus kan
voortbrengen. 'Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods'(Rom 8:2)
m. De Geest der heerlijkheid.
'Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest
der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust' (1Petr. 4:14).
n. De Geest der genade.
'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?' (Heb. 10:29)
o. De eeuwige Geest.
'Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God
gebracht heeft' (Heb. 9:14)
p. De Heilige Geest der belofte.
'Toen gij gelovig werd, zijt gij ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte'
(Ef. 1:13). In Lucas 24:49 beloofde Jezus dat Hij de Geest zou uitstorten op de
wachtende discipelen. Deze belofte wordt herhaald in Handelingen 1:4v, waar
Jezus de Geest aanduidt als 'de belofte des Vaders'.
q. De Trooster.
'Indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga,
zal Ik Hem tot u zenden' (Joh. 16:7, zie ook: Joh. 14:26, 15:26).

'Trooster' is misschien niet de beste vertaling omdat wij bij troost vaak uitsluitend
denken aan situaties van droefheid. De grondbetekenis van het Latijnse woord
comfortare ('troosten', vandaar het Engelse woord Comforter) is 'zeer bekrachtigen'.
Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is parakletos, dat betekent: 'iemand
die erbij wordt geroepen om te helpen'. Sommigen vertalen het daarom met
'Advocaat' of 'Pleiter'. Het komt ons voor dat 'Helper' nog het meest recht doet aan
het Griekse woord parakletos.

4. De symbolen van de Heilige Geest
Naast de namen en titels waarmee de Heilige Geest wordt aangeduid, gebruikt de Schrift
ook een aantal beelden om bepaalde eigenschappen van de Geest te verduidelijken. De
Joden drukten zichzelf meer in beeldspraak dan met behulp van abstracte begrippen uit.
Het onderwijs van Jezus is uitzonderlijk rijk aan symboliek en beeldspraak. Wanneer we de
symbolen van de Heilige Geest nader bestuderen, gaan we Zijn wegen en Zijn daden ook
beter begrijpen.
a. Wind
'De wind waait waarheen hij wil, zo is een ieder die geboren is uit de Geest' (Joh
3:8). Eén van de betekenissen van zowel het Griekse als het Hebreeuwse woord
voor 'geest' is 'adem' of 'wind'. Op de pinksterdag ging de uitstorting van de
Heilige Geest gepaard met een 'geweldige windvlaag' (Hand. 2:2). Wind
symboliseert de onzichtbare, overal aanwezige kracht en levengevende invloed
van de Geest.
b. Olie
Voor de zalving van koningen en priesters werd olie gebruikt, als beeld van de
Heilige Geest die hen kracht voor hun taak zou geven. De belofte van deze
zalving geldt voor alle gelovigen (zie Jes. 61:1, Lc. 4:14vv, Hand. 10:38, Jak.
5:14, 1 Joh. 2:20,27).
c. Duif
Tijdens zijn doop daalde de Heilige Geest neer op Jezus in de vorm van een duif.
De duif symboliseert vriendelijkheid, reinheid, liefde, onschuld en schoonheid
(zie Mt. 3:16, Gen. 8:8-12, Gal. 5:22v, Mt. 10:16, Ps. 68:13).
d. Water
Het water symboliseert de verfrissende, dorstlessende en vruchtbaarmakende
werking van de Geest. In de Schrift wordt
water uitgebeeld met woorden als: 'regen', 'dauw', 'rivieren' en 'bronnen'. Jezus
gebruikte deze symboliek en legde daarmee een nauw verband tussen Zichzelf
en de Heilige Geest (zie: Joh. 4:4, 7:38v en ook: 1 Kor. 10:4, Ez. 36:25vv, Joh.
2:23-29).

e. Vuur
Het vuur spreekt van de 'kracht' van de Geest en zijn 'louterende' werking. Wie
de kracht van de Heilige Geest wil ervaren, moet zich voortdurend door Hem
laten reinigen (zie Jes. 4:4, 6:6v, 1 Kon. 18:38, Hand. 2:3).
f. Wijn
Dit beeld vestigt de aandacht op de stimulerende werking van de Geest, de
vreugde die Hij geeft, de geestelijke verrijking die zijn inwoning met zich
meebrengt. Sommigen die de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag
meemaakten en de apostelen in 'tongen' hoorden spreken ('glossolalia'), merkten
op dat deze waarschijnlijk dronken waren van teveel 'nieuwe wijn'. Petrus
antwoordde dat zij niet dronken waren, maar dat zij vervuld waren met de
Geest waarover de profeet Joël reeds had geprofeteerd (Hand. 2:13vv). De
wereld wil opgepept en vermaakt en grijpt daartoe naar de alcoholhoudende
wijn, de christen ontvangt ware vreugde van de Geest van God die in hem woont
en hem tot meer in staat stelt dan hij uit zichzelf zou kunnen doen. Het
geestrijke vocht van de wereld bevredigt maar even en daarna komt de
terugslag, de gelovige ontvangt een zalving met olie en wijn die blijft inspireren
en die nooit opraakt.
5. Het werk van de Heilige Geest
1. Het aandeel van de Heilige Geest in onze verlossing
a. de gelovige is wedergeboren door de Heilige Geest. Joh. 3:5-6
b. de Heilige Geest getuigt van het zoonschap. Rom 8:16
c. de Heilige Geest doopt de gelovige in het lichaam van Christus. 1 Cor 12:13
d. de Heilige Geest verzegelt de gelovige. Ef. 1:13-14
2. Het werk van de Heilige Geest na de verlossing
a. Heiligt de gelovig. 2 Tes. 2:13
b. Stelt de gelovige in staat de werken van het vlees te doden. Rom 8:13
c. Verandert de gelovige naar het beeld van Christus. 2 Kor 3:18
d. Bereidt de gelovige voor op grotere openbaringen van Christus. Ef. 3:16-21
e. Leidt de zonen Gods. Rom 8:14, Gal 5:18, Joh 16:23
f. Treedt op als Trooster. Joh 14:16
g. Brengt vrucht voort in het leven van de gelovige. Gal. 5:22, Rom 14:17, Rom
15:13
3. Het werk van de Heilige Geest in verband met ons dienen, onze bediening en inzet
voor het werk van de Heer.
a. doopt en vervult de gelovigen, geeft kracht om te dienen. Hand 1:8, Ef 5:18
b. openbaart en geeft inzicht in het Woord van God. Joh 16:13
c. Komt de gelovigen te hulp bij het bidden. Rom 8:26-27
d. geeft kracht om het Woord van God te getuigen. Hand 1:8
e. geeft de gelovige geestelijke gaven om anderen te dienen. Rom 12:6-8, 1 Kor
12:4-11.

9.De gaven van de Heilige Geest
Er worden verschillende indelingen gemaakt van de in de Bijbel genoemde gaven van de
Heilige Geest. Twee indelingen wil ik hier noemen:

Bijbelgedeelte

Indeling 1

Indeling 2

Kor 12, 13 14
Gaven van de kracht van
God door ons leven
Ef 4
Gaven van Leiderschap
Rom 12
Bedieningsgaven, vanaf onze
geboorte, talenten

manifestatiegaven

Gaven van de Geest ter
toerusting van het Lichaam

hemelvaartsgaven

Gaven van Christus aan de
Gemeente
Gaven van God aan de
mensen

motivatiegaven

1. De lijst van Geestesgaven in 1 Kor 12:
Vers 8
woord van wijsheid
Vers 9
woord van kennis
Vers 9
bijzonder geloof
Vers 9
gaven van genezingen
Vers 10
werkingen van krachten
Vers 10
profetie
Vers 10
onderscheiden van geesten
Vers 10
allerlei tongen
Vers 10
vertolking van tongen
Vers 28
bekwaamheid om te helpen
Vers 28
bekwaamheid om te besturen
2. Lijst van gaven in Romeinen 12:
Vers 6
profetie
Vers 7
dienst
Vers 7
onderwijs
Vers 8
vermaning
Vers 8
mededelen (geven)
Vers 8
leiding geven
Vers 8
barmhartigheid bewijzen

3. De lijst van bedieningsgaven in Efeze 4:
Apostel
Profeet
Evangelist
Herder
Leraar
4. Andere vermoedelijke Geestesgaven:
Gastvrijheid 1Petr 4:9
Voorbede
Rom 8:26, Ef 5:18
Getuigen
Hand 1:8

