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DISCIPELSCHAP.      LES 21 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 AANBIDDING (20 minuten)             [KENMERK VAN GOD]  

GOD IS CREATIEF 

 
Meditatie 

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.  
Thema: God is creatief.  
 

Lees Psalm 139:13-18. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.  
 

God heeft het menselijke lichaam fantastisch geschapen! God is de Schepper van leven en van groei en beiden zijn 

wonderen! Het fenomeen van groei is een wonder! Het menselijke lichaam groeit en vernieuwt zichzelf onophoudelijk. 

God is niet alleen de Schepper van de allergrootste dingen in het universum (de sterren), maar ook van de allerkleinst 

denkbare vormen van leven.  
 

1. Het stollen van bloed.  
 

Als een mens een snee krijgt bloedt hij maar voor een hele korte periode. Het bloed gaat snel stollen en een korst 

vormen die het doodbloeden voorkomt. Het stollen van bloed is een heel gecompliceerd proces en vereist een extreem 

nauwkeurige volgorde om een ramp te voorkomen. Het systeem van je bloedsomloop staat onder druk en als het lek 

geslagen wordt, moet het gat snel gedicht worden, anders bloedt een mens dood. Als het bloed op een verkeerd tijdstip 

en op een verkeerd plaats gaat stollen, vormt het een bloedklont die het circuleren van bloed stilzet en een hartaanval of 

herseninfarct veroorzaakt. Het stollen van bloed moet beperkt blijven tot de wond. Anders zou het bloed in het hele 

lichaam stollen en de mens doden.  
 

Grote hoeveelheden enzymen (proteïnen die een chemische reactie aan de gang zetten) in passieve vorm worden in het 

lichaam opgeborgen en staan gereed om geactiveerd te worden wanneer het nodig is. Het proces van het stollen van 

bloed is als een rivier met kleine watervallen: één component activeert een tweede component, die op zijn beurt een 

derde component activeert, enz. In één gedeelte van je lichaam bevorderen bepaalde enzymen het stollen van bloed. 

Maar in een ander gedeelte van je lichaam voorkomen andere enzymen het stollen van bloed, lokaliseren waar er een 

bloedklont is en lossen het op! Al deze enzymen zijn op hun beurt weer afhankelijk van nog andere enzymen om te 

kunnen functioneren (om een bepaald functie te activeren, te vermeerderen, of te vertragen en uiteindelijk tot stilstand te 

brengen). Al deze enzymen zijn noodzakelijk om bloed te stollen en daarna precies bijtijds te stoppen. Het systeem van 

het stollen van bloed is een enkel systeem met een groot aantal enzymen dat op elkaar inwerken om uiteindelijk het 

stollen van bloed teweeg te brengen. Als één onderdeel zou ontbreken, zou het systeem niet meer kunnen functioneren. 

Alleen God kan zo een complex, maar perfect functionerende systeem voor het stollen van bloed bedenken (en 

scheppen)!  
 

2. De cellen in het menselijke lichaam. 
 

Het menselijke lichaam bestaat uit een ontelbaar aantal cellen. Het wordt geschat dat één kilogram van het lichaam wel 

2 000 000 000 000 (12 nullen) cellen bevat! Iedere cel bestaat uit 10 heel kleine krachtcentrales die al de energie 

produceert die nodig is voor alle functies in het menselijk lichaam. Ieder krachtinstallatie produceert energie om te 

werken, rennen, denken en spreken en voor de vele andere functies van het lichaam. Ieder cel is kleiner dan  

1 micrometer (dat wil zeggen een duizendste van een millimeter)! Deze bron van energie is zo klein en toch produceren 

alle cellen samen alle energie die het menselijk lichaam nodig heeft!  
 

3. De longzakjes van de menselijke longen. 
 

De menselijke longen bestaan uit een groot aantal kleine buisjes met een longzakje aan het einde. Het wordt geschat dat 

er meer dan 600 000 000 longzakjes per stel longen zijn! De wanden van deze longzakjes zijn vol kleine bloedvaten die 

de zuurstof in de longen opnemen en naar alle lichaamsdelen transporteren. De wanden van deze longzakjes zijn zo 

ingenieus in elkaar gevouwen dat als je ze zou uitvouwen en gladstrijken, zij met elkaar een voetbalveld zouden kunnen 

bedekken! Bedenk hoe een stuk huid met bloedvaatjes ter grootte van een voetbalveld in zo een kleine ruimte als de 

menselijke borstkast gevouwen kan worden! 
 

Door middel van de grootste microscopen kunnen wij vandaag enzymen, cellen en longzakjes in het menselijke lichaam 

bestuderen. Maar WIE heeft deze enzymen, cellen en longzakjes geschapen? Enzymen, cellen en longzakjes horen tot 
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de allerkleinste dingen in de schepping! De Bijbel zegt dat GOD deze dingen zo fantastisch gemaakt heeft! Als wij niet 

eens de wonderen van de schepping van het menselijk lichaam kunnen bevatten, hoe kunnen we dan de Schepper en 

Zijn wezen bevatten? Het bestaan van zo een fantastisch geschapen menselijk lichaam wijst naar het bestaan, macht en 

wijsheid van een nog fantastischer Schepper!  
 

Aanbidding  

Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) God aanbidden als de wonderlijke Schepper van de 

kleinste dingen die bestaan en van ondenkbare complexe systemen in het menselijk lichaam.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

ROMEINEN 1 – 4 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Romeinen 1 - 4). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. 

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                   [HEILIGE GEEST]  

DE PERSOON EN WERK VAN DE HEILIGE GEEST 

 
De volgende lessen in de Dota cursus geven onderricht over de Heilige Geest: 

Handleiding 2, les 21.   De Persoon en functies van de Heilige Geest  

Handleiding 2, supplement 9.  De Heilige Geest helpt christenen in hun zwakheden 

Handleiding 4, les 45.   De doop met de Geest, de vervulling met de Geest en de vrucht van de Geest  

Handleiding 5, les 9  Pinksteren 

Handleiding 7, les 35.   De genadegaven van de Geest 

Handleiding 7, supplement 12.  Andere genadegaven van de Geest  

 

 

A. DE AARD VAN DE HEILIGE GEEST 
 

1. De Heilige Geest is een Persoon. 
 

 (1) De Heilige Geest is persoonlijk.  

De Heilige Geest is niet een onpersoonlijke kracht of invloed, maar persoonlijk. Hij spreekt de waarheid (Johannes 

14:16-17), doet voorbede voor ons in overeenstemming met Gods wil (Romeinen 8:27), verlangt naar wat in strijd is 

met de zondige natuur van de mens (Galaten 5:17) en wordt bedroefd door de zonde (Efeziërs 4:30-31). 
 

 (2) De relatie met de Heilige Geest.  

Het feit dat de Heilige Geest persoonlijk is, is heel belangrijk voor hoe wij Hem ervaren. Als de Heilige Geest alleen 

maar een kracht of invloed was, zou ons belangrijkste doel zijn: “Hoe kan ik meer van de Heilige Geest bezitten? (30%, 

40% enz.). Maar als de Heilige Geest een Persoon is, dan moet onze houding voordurend zijn: “Hoe kan de Heilige 

Geest steeds meer van mij bezitten?” “Hoe kan de Heilige Geest over steeds meer terreinen van mijn leven heersen?” 

“Hoe kan ik een beter relatie met de Heilige Geest krijgen en mij meer aan Hem en zijn leiding overgeven?”  
 

2. De Heilige Geest is God. 
 

 (1) God openbaarde Zich als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  

(zie ook handleiding 2, supplement 8, “De aard van God en de Zoon van God”).  

Christenen geloven in één God, in één unieke goddelijk Wezen (Markus 12:29). Maar God is ondoorgrondelijk1 voor 

een mens die beperkt is tot de drie afmetingen van ruimte en de afmeting van tijd (Job  

11:7-8; 1 Timoteüs 6:15-16) en daarom kan geen mens God definiëren of Zijn goddelijke wezen of natuur beschrijven. 

Christenen geloven wat God Zelf over Zijn wezen heeft geopenbaard in de Bijbel.  
 

Hoewel de aard (natuur, wezen) van God ondoorgrondelijk is, heeft God Zich geopenbaard en uitgedrukt op een wijze 

waarop mensen Hem kunnen kennen. God heeft Zich geopenbaard: 

• in daden in de menselijke geschiedenis (Jesaja 43:13)  

• in woorden tot mensen gesproken (Matteüs 4:4),  

• in verschijningen van de Engel van de Heer en in vuur (Exodus 3:3-4)  

• in een menselijk lichaam op de aarde (Genesis 18:1-3; Johannes 1:1,14,18; Filippenzen 2:5-8; Kolossenzen 1:15,19; 

Kolossenzen 2:9; Hebreeën 1:1-3)  

• en in de alomtegenwoordige Heilige Geest die in niet alomtegenwoordige mensen woont (Romeinen 8:9-10).  
 

                                                           
1 De God van de Bijbel is meer dan vier dimensioneel, maar heeft Zich aan mensen geopenbaard in de drie dimensies van ruimte en de dimensie van  
  tijd, zodat de mens God kan kennen en met Hem kan omgaan!  
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God is de onzichtbare en alomtegenwoordige Geest (Johannes 4:24), maar zonder Zijn goddelijke wezen of natuur los 

te laten, nam Hij in Jezus Christus ook de niet alomtegenwoordige menselijke natuur aan. Dus God, die vóór en boven 

de schepping bestaat, trad Zijn eigen schepping en de menselijke geschiedenis binnen (Johannes 1:1,14)!  
 

Nadat Jezus Christus Zijn verlossingswerk op aarde had voltooid en naar de hemel is opgevaren, keerde Hij als de 

alomtegenwoordige Heilige Geest naar de aarde terug en leeft in het niet alomtegenwoordige lichaam van elke 

individuele christen (Johannes 14:16-18; 1 Korintiërs 6:19-20)! Hij past het voltooide verlossingswerk van Jezus 

Christus tweeduizend jaar geleden toe in de levens van christenen door heel de menselijke geschiedenis heen (Johannes 

16:13-15; Romeinen 8:9-11). Hij woont ook in de Gemeente (Kerk), die het Lichaam van Christus heet (Efeziërs 2:22).  
 

Dus God is de onzichtbare Geest, aanwezig in het universum, aanwezig in de Gemeente, en aanwezig in het lichaam 

van elk christen (1 Korintiërs 6:19-20). Zo wordt ook het werkelijke bestaan van God de Heilige Geest zichtbaar in 

Gods schepping, in de menselijke geschiedenis, in de Christelijke Gemeente en in het menselijke bestaan. 
 

In de Bijbel openbaart God dat er binnen de eenheid van het goddelijke Wezen of de goddelijke Natuur een onderscheid 

bestaat. Door de hele Bijbel heen openbaart God Zich in drie “Personen”: God de Vader, God de Zoon en God de 

Heilige Geest. Alle drie Personen delen in het ene goddelijke Wezen of de ene goddelijke Natuur en zijn volkomen God 

(Matteüs 1:23; Hebreeën 1:3,8-9; Romeinen 8:9-10). De uitdrukking “Persoon” (Grieks: hupostasis) verwijst hier niet 

naar een individueel persoon, maar verwijst naar het innerlijk onderscheid binnen de eenheid van het goddelijke Wezen 

of de goddelijke Natuur. Dit innerlijke onderscheid in de eenheid van het goddelijke Wezen wordt in de theologie “de 

drie-eenheid” genoemd. Het woord “drie” is geen aanduiding van een te tellen getal, maar aanduiding van de innerlijke 

verschillen in de bestaanswijzen en openbaringen van één goddelijk Wezen.2  
 

Christenen worden met water gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Matteüs 

28:19). Het woord “de Naam” staat in het enkelvoud en niet in het meervoud! De ene Naam van God openbaart dat het 

goddelijke Wezen of de goddelijke Natuur één of absoluut uniek is (Deuteronomium 6:4). En de woorden “Vader, Zoon 

en Heilige Geest” openbaren dat er in de eenheid van het goddelijke Wezen of de goddelijke Natuur een onderscheid is. 

Daarom wordt Jezus Christus “God met ons”, “de Zoon van God” en zelfs “God”3 genoemd. En daarom wordt de 

Heilige Geest “de Geest van God”, “de Geest van Christus”, “de Geest in u” (Romeinen 8:9-10; Handelingen 16:7) en 

zelfs “God” (Handelingen 5:3,5) genoemd.  
 

 (2) De wezenlijke eigenschappen van de Heilige Geest.  

De Heilige Geest heeft dezelfde wezenlijke eigenschappen als God, zoals heiligheid (Romeinen 1:4), leven (Romeinen 

8:2), liefde (Romeinen 15:30), waarheid (Johannes 16:13) en eeuwigheid (Hebreeën 9:14). Waarheid en liefde zijn 

eigenschappen die niet op zichzelf kunnen bestaan of iets betekenen, maar worden gedeeld door de Vader, de Zoon en 

de Geest (i.e. door de innerlijke onderscheiding binnen de eenheid van het goddelijke Wezen) zelfs vóór de schepping 

(Genesis 1:26). Na de schepping worden waarheid en liefde ook gedeeld met mensen!  
 

 (3) De eigenschappen van de Heilige Geest met betrekking tot het universum.  

De Heilige Geest heeft precies dezelfde eigenschappen met betrekking tot het universum als God: 

• Alomtegenwoordig. God (Psalm 139:7-10) en de Heilige Geest (Johannes 14:16-17).  

• Almachtig. God (Genesis 1:1-2) en de Heilige Geest (Psalm 104:30). 

• Alwetend. God (Psalm 139:1-4) en de Heilige Geest (1 Korintiërs 2:10-11).  
 

3. De namen van de Heilige Geest. 
 

 (1) In het Oude Testament. 

Het Oude testament verwijst 90 keer naar de Heilige Geest, met 18 verschillende namen. Sommige namen beschrijven 

Zijn relatie tot God, zoals “de Geest van God”. Sommige namen beschrijven Zijn aard of karakter, zoals “de Heilige 

Geest”. En sommige namen beschrijven Zijn werk in mensen, zoals “de Geest van wijsheid” (Jesaja 11:2).  
 

 (2) In het Nieuwe Testament. 

Het Nieuwe Testament verwijst 254 keer naar de Heilige Geest, met 39 verschillende namen. Sommige namen geven 

uitdrukking aan Zijn relatie tot God de Vader (Matteüs 10:20) en God de Zoon (Romeinen 8:9-10). Sommige namen 

bevestigen Zijn goddelijke wezen, zoals “De Heer is de Geest” (2 Korintiërs 3:17). Sommige namen openbaren Zijn 

wezenlijke aard of karakter, zoals “de Heilige Geest”. En andere namen beschrijven Zijn werk in mensen, zoals “de 

Geest van waarheid” (Johannes 14:17) en “de Geest van genade” (Hebreeën 10:29).  
 

4. De symbolen van de Heilige Geest. 
 

De Heilige Geest wordt ook aangeduid door verschillende symbolen. 
 

 

                                                           
2  Denk aan de verschillende bestaanswijzen en openbaringen van een man: Hij is de zoon van zijn vader, de echtgenoot van zijn vrouw en de vader  

   van zijn zoon. Toch blijft hij in zijn aard één menselijk wezen. Denk aan de verschillende bestaanswijzen en openbaringen van water: het is een  
   vaste stof: ijs, een vloeistof: water en een gas: stoom. Deze twee voorbeelden kunnen alleen wijzen op de mogelijkheid van verschillende  

   bestaanswijzen en openbaringswijzen van het Goddelijk Wezen!  
3 Jezus Christus is God (Johannes 1:1; Romeinen 9:5; Kolossenzen 2:9; Titus 2:13; 1 Johannes 5:20). 
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 (1) Het symbool van een duif (Matteüs 3:16). 

“Een duif” symboliseert reinheid en vrede. Jezus Christus was 100% rein (zondeloos) en de Grote Vredemaker tussen 

God en de mens en tussen de ene en de andere mens.  
 

  (2) Het symbool van vuur (Handelingen 2:3; Matteüs 3:11-12). 

“De tongen van vuur” die op de Pinksterdag van boven op de gelovigen vielen waren een symbool van de doop met de 

Geest. “De doop met de Geest” betekent dat mensen die in Jezus Christus geloven, de Heilige Geest ontvangen, zijn 

wedergeboren, het koninkrijk van God zijn binnen gegaan (Johannes 3:3,5,7; Handelingen 11:14-18) en zijn 

opgenomen in Zijn Lichaam, de Gemeente (Efeziërs 1:13; 1 Korintiërs 12:13). “De doop met vuur” betekent dat 

mensen die niet in Jezus Christus geloven, naar de poel die van vuur en zwavel brandt (de hel) gaan (Openbaring 21:8)4. 
 

 (3) Het symbool van wind (Johannes 3:3-8; Handelingen 2:2).  

“De hevige windvlaag” was een symbool van de onzichtbare macht van de Heilige Geest die door mensen ervaren 

wordt. “Hij waait waarheen Hij wil” is een symbool dat het werk van wedergeboorte en verandering van de Heilige 

Geest onvoorspelbaar en onweerstaanbaar is! 
 

 (4) Het symbool van water (Johannes 7:37-39).  

“Stromen van levend water” symboliseren de Heilige Geest als de Bron van de volmaakte verlossing en eeuwigdurende 

voldoening. De Heilige Geest maakt christenen tot een kanaal van vele zegeningen voor andere mensen.  
 

 (5) De symbolen van olie, zegel en onderpand (voorschot) (2 Korintiërs 1:21-22).  

“De zalving met olie” is een symbool van de Heilige Geest die in bijzonder de christen toerust voor zijn profetische, 

priesterlijke en koninklijke taken op de aarde.  
 

“Het zegel” is een symbool van de Heilige Geest dat de christen waarmerkt als inderdaad wedergeboren (Efeziërs 1:13), 

dat de christen het eigendom van Jezus Christus geworden is en te allen tijde door God beschermd wordt.  
 

“Het voorschot (onderpand) is een symbool dat de Heilige Geest Gods waarborg is dat de christen uiteindelijk de hele 

erfenis (namelijk, het Koninkrijk van God in zijn laatste fase op de nieuwe aarde) zal ontvangen.  
 

B. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST IN MENSEN 
 

De Heilige Geest is nu de Vertegenwoordiger van Jezus Christus op de aarde en past het volbrachte verlossingswerk 

van Jezus Christus toe in het leven van christenen overal ter wereld.  
 

1. De Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus Christus. 
 

 (1) De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Jezus Christus. 
 

Lees Johannes 14:167,13-15. 
 

Jezus Christus beloofde dat Hij zijn leerlingen niet als wezen achter zou laten, maar dat Hij Zelf tot hen zou komen in 

een andere Pleitbezorger (Grieks: paraklétos) (Johannes 14:16-18). Dit woord wordt ook met “Advokaat”, “Raadsman”, 

“Trooster” en “Helper” vertaald, maar kan het best vertaald worden met “Vertegenwoordiger Die geroepen wordt om 

naast je te staan en je te helpen”, vooral tegen een aanklager.  
 

De Heilige Geest is bovenal de Vertegenwoordiger van Jezus Christus. Hij leert de discipelen van Jezus Christus alles 

wat zij moeten weten (Johannes 16:13) en brengt de woorden van Jezus in hun herinnering (Johannes 14:26), zodat zij 

in staat waren het Nieuwe Testament te schrijven. Hij getuigt van Jezus Christus (Johannes 15:26), zodat de discipelen 

van Jezus tot aan de einden van de aarde Zijn getuigen (van Zijn wezen, Zijn leven, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn 

volbrachte verlossingswerk) zouden zijn (Handelingen 1:8). Hij leidt hen in de volle waarheid die Hij van Jezus hoort. 

Hij bepleit de zaak van Christus, verdedigt de naam van Christus, beschermt de belangen van Christus en beheert de 

bezittingen van Christus. Hij verandert christenen zodat zij op Christus gaan lijken (2 Korintiërs 3:17-18). In het kort, 

Hij verheerlijkt Jezus Christus in de ervaring van christenen en in de Gemeente (Johannes 16:13-15).  
 

Zowel de Heilige Geest als Jezus Christus wordt na Zijn hemelvaart “de Vertegenwoordiger” (Grieks: paraklétos) 

genoemd.  

De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Jezus Christus in christenen op de aarde (Johannes 14:16,26). 

Hij is de Geest van Jezus Christus in de profeten van het Oude Testament (1 Petrus 1:910-12) en de Geest van Christus 

in christenen (Romeinen 8:9-10) 

Jezus Christus is de Vertegenwoordiger van christenen bij God de Vader in de hemel (1 Johannes 2:1). Terwijl 

de Heilige Geest namens Jezus Christus tot christenen op de aarde spreekt (Johannes 16:13-15), spreekt Jezus Christus 

namens de christenen op de aarde tot God de Vader in de hemel (Hebreeën 7:25; Hebreeën 9:24) (zie handleiding 2, 

supplement 9). Naar zijn menselijke natuur is Jezus Christus beperkt tot de hemel (Handelingen 2:33), maar naar zijn 

goddelijke natuur is Jezus Christus alomtegenwoordig: in de hemel (Efeziërs 1:20-21) en op de aarde (Matteüs 28:20). 

Ook de Heilige Geest is alomtegenwoordig: in de hemel (Johannes 4:24; Romeinen 8:26-27) en op de aarde 

(Handelingen 2:33). 

                                                           
4 Matteüs 3:11 wordt uitgelegd door Matteüs 3:12. 
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 (2) De Heilige Geest is Jezus Christus in christenen.  

Voor Jezus Christus in Zijn menselijke natuur opvoer naar de hemel was Hij de Vertegenwoordiger van God bij mensen 

op de aarde. Hij was en is nog steeds “God met ons” (Matteüs 1:23). Maar met betrekking tot Zijn menselijke lichaam is 

Jezus Christus nu niet meer op de aarde, maar in de hemel (Lukas 24:50; Handelingen 1:9).  
 

Vanuit de hemel stuurde Hij aan de christenen “een andere Pleitbezorger of Vertegenwoordiger” (Johannes 14:16). 

Jezus bedoelde niet “een andere Persoon” (individu), maar “een andere Vertegenwoordiger” net zoals Hij op de aarde 

Vertegenwoordiger was. De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van God de Vader en van God de Zoon bij 

christenen op de aarde. Tijdens zijn eerste komst op de aarde was Jezus Christus de Vertegenwoordiger van God bij 

mensen op de aarde. Hij was God die in Jezus Christus de menselijke natuur aangenomen had en Zijn schepping en de 

menselijke geschiedenis binnenkwam als de God-Mens. Nu in de tegenwoordige tijd is de Heilige Geest de 

Vertegenwoordiger van God en van Jezus Christus bij mensen op de aarde. De Heilige Geest is dus aan de christenen 

gegeven om voor hen op de aarde te zijn wat Jezus zou zijn als Hij nog als mens Zelf op aarde aanwezig was!  
 

Toen Jezus Christus nog op de aarde was, was Hij in zijn menselijk lichaam beperkt tot een bepaald plaats op de aarde 

(Palestina) en beperkt tot een bepaalde periode in de menselijke geschiedenis (ongeveer 4 v.C. tot 30 n.C.). Maar Hij 

werd verhoogd door de rechterhand van God de Vader (het instrument) en tot de rechterhand van God de Vader (de 

plaats van verhoging) (Efeziërs 1:20-21; 1 Petrus 3:22). God de Vader heeft in het verleden beloofd (Joël 2:28-29) dat 

de Heilige Geest en Zijn zichtbare en hoorbare invloed op christenen op de aarde uitgegoten zou worden Vervolgens 

ontving Hij van de Vader de vroeger gedane belofte (Joël 2:28-29 HSV; Joël 3:1-2 NBV) dat de Heilige Geest en Zijn 

zichtbare en hoorbare invloed op christenen op de aarde uitgegoten zou worden. “Uitgieten” benadrukt zowel de 

overvloed als het neerdalen van boven op de christenen) (Handelingen 2:33)5. De Heilige Geest als de Geest van God 

en de Geest van Christus is niet beperkt tot één plaats op de aarde en ook niet tot één specifieke periode in de 

menselijke geschiedenis. De Heilige Geest heeft niet de menselijke natuur, maar woont wel in mensen (christenen). De 

Heilige Geest zet het werk van Jezus Christus als Vertegenwoordiger op de aarde voort! De Heilige Geest leeft voor 

eeuwig met christenen en in christenen (Johannes 14:16-17)!  
 

De Heilige Geest en Jezus Christus kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Zij kunnen ook niet afzonderlijk van 

elkaar door de mens ontvangen worden, omdat zij één Goddelijke Wezen zijn en één Goddelijke Natuur hebben. De 

Heilige Geest is “de andere Zelf van Jezus”. De Heilige Geest is: “God bij ons” en “God in ons” (Johannes 14:16-17). 

Hij is: “de Geest van Christus in ons” en “Christus in ons” (Romeinen 8:9-10). De Heilige Geest wordt aan christenen 

gegeven om voor hen op de aarde te zijn wat Jezus zou zijn als Hij nog als mens Zelf op aarde aanwezig was!  
 

2. De Heilige Geest overtuigt de wereld. 
 

Het woord “overtuigen” (Grieks: elengchó) betekent: ontmaskeren, overtuigen, berispen, weerleggen en zelfs straffen. 
 

 (1) De Heilige Geest overtuigt mensen van zonden.  

De Heilige Geest maakt duidelijk dat “zonde” betekent: “het doel van God missen”. Hij brengt zonde als een realiteit 

aan het licht.  
 

Hij ontmaskert de goddeloosheid van mensen. Hij maakt hen bewust dat zij in een verkeerde relatie tot de God van de 

Bijbel staan, dat zij geen liefde voor God hebben, dat zij onafhankelijk van God willen leven en tegen God rebelleren. 

Hij overtuigt mensen van hun zelfgenoegzaamheid, zelfgerichtheid, zelfzucht, eigengerechtigheid en eigenzinnigheid.  
 

Hij ontmaskert de ongerechtigheid van mensen. Hij maakt mensen ook bewust dat zij in een verkeerde relatie tot ander 

mensen staan en andere mensen niet liefhebben. Hij overtuigt hen dat zij dingen doen die God verbiedt en dingen 

nalaten die God gebied.  
 

Zo leert Hij mensen wat de mens van nature is: een zondaar die bezig is verloren te gaan. Hij brengt hun echte karakter 

en gedrag in Zijn heilige licht en doet hen beseffen dat zij een Verlosser en een Heer heel erg nodig hebben. De Heilige 

Geest berispt (zie 1 Samuël 15:22-23; Handelingen 22:7-8) het kwaad van mensen, weerlegt hun argumenten (zie 

Matteüs 22:31-32,42-46; Handelingen 6:10), overtuigt hen van hun schuld en geeft hen een diep besef van schuld, 

schande en berouw. 
 

 (2) De Heilige Geest overtuigt mensen van gerechtigheid.  

De Heilige Geest overtuigt mensen enerzijds van de waarheid, werkelijkheid en noodzakelijkheid van de gerechtigheid 

die God bewerkt heeft door de dood en opstanding van Jezus Christen voor gelovigen om hen van de zonde en de dood 

te verlossen. Hij overtuigt mensen dat Jezus Christus de menselijke natuur moest aannemen en aan het kruis moest 

sterven om verzoening van zonden te bewerken (Lukas 24:26,44; Johannes 3:14; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3;18). Hij 

overtuigt mensen dat Jezus Christus uit de doden moest opstaan om de troon in de hemel te bestijgen en de wereld te 

overwinnen.  
 

                                                           
5 Het verschil wordt uitgedrukt in de wijze van dopen met water. Christenen die de voorkeur geven aan dopen met water door onderdompeling zeggen  
  alleen iets over de persoon die gedoopt wordt: hij sterft symbolisch met Christus. Maar christenen die de voorkeur geven aan dopen met water door  

  uitgieting zeggen vooral iets over de Heilige Geest Zelf: Hij komt van boven, van God, wordt uitgestort op en over de gelovigen, en komt  

  overweldigend en overvloedig! 
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De Heilige Geest overtuigt mensen anderzijds van de gerechtigheid die God van mensen vereist. Tenzij een mens de 

volmaakte (100%) gerechtigheid in de ogen van God bezit, kan hij niet verlost worden. Als een mens de hele wet 

onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft hij ten aanzien van alle geboden in gebreke (Jakobus 2:10; Galaten 3:10)! 

Hij overtuigt mensen dat zij in Jezus Christus moeten geloven om de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus gratis 

(uit genade) te ontvangen (1 Korintiërs 1:30; 2 Korintiërs 5:21). Dus, hij overtuigt mensen van de mogelijkheid 

gerechtvaardigd te worden in Gods ogen alleen als zij zich bekeren en in Jezus Christus geloven.  
 

 (3) De Heilige Geest overtuigt mensen van oordeel.  

De Heilige Geest doet mensen beseffen dat het laatste oordeel komt. Hij overtuigt mensen dat zo zeker als de duivel 

door de dood van Jezus veroordeeld is (Matteüs 25:41; Openbaring 20:10), zo zeker ongelovigen tot de hel veroordeeld 

zullen worden (Matteüs 25:46; Openbaring 21:8). Hij overtuigt hen van de waarheid, werkelijkheid en noodzakelijkheid 

van Gods oordeel als zij de waarheid in de Bijbel en Jezus Christus blijven afwijzen (Romeinen 2:8; 2 Tessalonicenzen 

1:8-9; 2;12). De Heilige Geest doet mensen beseffen dat zij echt verloren zijn en het eeuwige oordeel en verdoemenis 

verdienen, tenzij zij zich bekeren en geloven (Johannes 3:16-18,36; Johannes 16:8-11; Romeinen 1:18,28-32.).  
 

3. De Heilige Geest verandert christenen. 
 

Wat Jezus Christus op Goede Vrijdag en Pasen in het verleden mogelijk maakte, maakt de Heilige Geest vanaf 

Pinksteren in de tegenwoordige tijd beschikbaar! Het volbrachte verlossingswerk dat Jezus Christus bij Zijn komst 

verrichtte, wordt in de tegenwoordige tijd door de Heilige Geest toegepast in de levens van gelovigen.  
 

 (1) De Heilige Geest doet mensen wedergeboren zijn. 

Jezus zei dat een mens wedergeboren moet worden als hij in het Koninkrijk van God wil komen (Johannes 3:3-8)! 

Wedergeboorte is de realisatie in de tijd van Gods eeuwige doel in de eeuwigheid (Efeziërs 1:13; 2 Tessalonicenzen 

2:13-14; 2 Timothy 1:9-10; 1 Peter 1:2). God werkt zijn eeuwige doel uit door mensen nu te roepen door de 

verkondiging van het evangelie. Hij redt hen door de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest 

(Titus 3:5). Hij geeft hen deel aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4), dat wil zeggen, zij delen niet in wezen 

(ontologisch) aan de goddelijke natuur6, maar wel aan de eigenschappen van de goddelijke natuur zoals Zijn liefde, 

heiligheid en gerechtigheid. Hij doet het op een wijze dat de christenen weten en ervaren dat zij inderdaad 

wedergeboren en vernieuwd zijn. De Heilige Geest getuigt in het hart van de christen dat de christen een kind van God 

geworden is en dat “God in de christen” en “de christen in God” leeft (Romeinen 8:16; 1 Johannes 2:20,27; 1 Johannes 

4:13). De christen wordt nooit “God”, maar God woont wel in de christen door zijn Heilige Geest (1 Korintiërs 3:16;  

1 Korintiërs 6:19-20). Het doel van de Heilige Geest is om Jezus Christus te verheerlijken door het volbrachte 

verlossingswerk van Christus in de levens van christenen toe te passen.  
 

“Wedergeboorte” is een absoluut soeverein werk van God (Titus 3:3-7). Daarom belijden christenen dat zij alleen door 

Gods liefde, barmhartigheid en genade behouden zijn (Efeziërs 2:8). De Heilige Geest dringt door tot in het geweten 

van de mens, zodat hij zich bekeert, dat wil zeggen dat hij zijn denken verandert naar het denken van God en dat hij 

zich afkeert van zijn zelfgenoegzaamheid, de zondige wereld en satan naar God (Handelingen 2:37-42; Handelingen 

26:18). Bekering sluit berouw over zonden en geloof in Christus in. Geloof is het gevolg van de soevereine roeping van 

God (Romeinen 10:17), een gave van Gods genade (Efeziërs 2:8; Filippenzen 1:29; Handelingen 13:48) en tegelijk het 

middel waardoor een christen gerechtvaardigd wordt (Romeinen 5:1). Geloof is de lege hand waarmee een mens de 

verlossing die God uit genade aanbiedt met dankbaarheid aanneemt (Johannes 1:12). Mensen worden door de 

verkondiging van het evangelie tot bekering geroepen (Markus 1:15; Handelingen 3:19; Handelingen 26:18; Romeinen 

10:14-17). Door de reactie van hun geloof worden zij gerechtvaardigd (Romeinen 3:22).  
 

De rechtvaardiging leidt tot: 

• een nieuwe relatie tot God (Romeinen 5:1) 

• zekerheid van verlossing 

• en de mogelijkheid een nieuw en heilig leven te leiden (Romeinen 6:4-14).  
 

 (2) De Heilige Geest geeft absolute zekerheid dat christenen kinderen van God zijn. 

De Heilige Geest geeft een christen de zekerheid dat hij een aangenomen zoon (of kind) van God is – hij heeft “de 

Geest van het zoonschap” (Grieks en NBG)(Romeinen 8:15-16; Galaten 4:5; Efeziërs 1:4-5,13; Handelingen 15:7-11) 

ontvangen. God geeft de christen drie geweldige zekerheden: 

• dat God hem de gerechtigheid van Christus toegerekend heeft en daarmee hem volkomen rechtvaardig verklaard 

heeft en hem vervolgens als volkomen rechtvaardig beschouwt en behandelt (NAV7: “vrygespreek word buiten 

wetsonderhouding om”) (Romeinen 4:6; 8:33). 

• dat God alle gebeurtenissen in zijn leven – hoe pijnlijk ook – ten goede zal keren (Romeinen 8:28) 

• en dat God niet zal toelaten dat iets of iemand hem ooit zou kunnen scheiden van Zijn liefde voor hem (Romeinen  

8:31-39)!  
 

                                                           
6 Zij worden niet “god” 
7 Nuwe Afrikaanse Vertaling  
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 (3) De Heilige Geest laat mensen het Woord van God horen.  

De Bijbel is het speciale instrument van de Heilige Geest, zijn “zwaard”, waarmee Hij het denken, hart en leven van 

zowel christenen als niet-christenen binnendringt. De Heilige Geest gebruikt specifieke Bijbelverzen als bijvoorbeeld 

Matteüs 4:4 om christenen te onderrichten, te motiveren en te veranderen in vele situaties van hun leven (Efeziërs 6:17; 

Hebreeën 4:12). Hij leidt de christen in de hele waarheid van de Bijbel en leert hen alles wat Jezus geopenbaard heeft 

(Johannes 16:13-15; Johannes 14:26).  
 

Elk woord in de Bijbel is door God geïnspireerd, is onfeilbaar qua inhoud en is gezaghebbend voor de leer (geloof) en 

het leven (gedrag) van alle mensen. De Bijbel is nuttig om de waarheid te leren, zonde te ontmaskeren en te berispen, 

argumenten tegen God te weerleggen, mensen te corrigeren en terug te leiden naar Gods wegen, op te voeden in wat 

goed en recht is in Gods ogen en toe te rusten voor hun levenstaak (2 Timoteüs 3:16-17).  
 

De Bijbel is “het Woord van de waarheid” en de Heilige Geest is “de Geest van waarheid” (Johannes 17:17; Johannes 

14:17). De objectieve woorden in de Bijbel staan in scherp contrast tot de subjectieve profetieën en dromen van mensen 

(Jeremia 23:9-32). Het kenmerk van valse profeten in Jeremia 23 is dat zij voorspellingen over de toekomst doen (bv. 

dat geen onheil Israël zou treffen). Maar het kenmerk van ware profeten is dat zij Gods geopenbaarde woorden 

verkondigen en mensen oproepen zich te bekeren. Christenen moeten altijd de subjectieve leiding van de Heilige Geest 

in het hart toetsen met het objectieve Woord van God in de Bijbel, omdat “het Woord van God het zwaard van de 

Heilige Geest is” (Efeziërs 5:17). De Geest zal nooit iets zeggen dat de Bijbel weerspreekt! Bovendien mogen 

christenen nooit gaan boven wat in de Bijbel geschreven staat (1 Korintiërs 4:6).  

 

Samenvattend, de Heilige Geest leidt christenen vooral door middel van de Bijbel, mits correct uitgelegd. Daarom is het 

horen, lezen, bestuderen, nadenken, uit het hoofd leren, toepassen en doorgeven van de woorden in de Bijbel zo 

belangrijk voor elke christen!  
 

 (4) De Heilige Geest laat mensen het Woord van God gehoorzamen.  

De Heilige Geest doet mensen de waarheden in de Bijbel begrijpen (Efeziërs 1:17-18). Hij past de waarheden van de 

Bijbel toe in het denken, hart en leven van christenen en brengt hen tot overgave aan het Woord van God. Heiliging 

bestaat vooral daarin dat een christen Jezus Christus gehoorzaamt (1 Petrus 1:2)! God geeft zijn Heilige Geest aan 

mensen die Hem gehoorzaam zijn (Handelingen 5:32). Daarom zegt de Heilige Geest, “Horen jullie vandaag zijn stem, 

wees dan niet koppig (verhard je hart niet), als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn” (Hebreeën 

3:7-8). Daarom hebben christenen ook de verantwoordelijkheid om toe te zien dat “niemand van u door een 

kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog 

geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd” (Hebreeën 3:12-13). Daarom moet 

iedereen die oren heeft “horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:1,7). Daarom willen, kunnen en 

zullen mensen die in overeenstemming met de Geest leven zich onderwerpen aan het Woord van God (Romeinen 8:5-8; 

Kolossenzen 1:9-12). De nadruk in de Bijbel ligt niet op het verkrijgen van Bijbelkennis, maar op het gehoorzamen van 

de woorden in de Bijbel. 
 

 (5) De Heilige Geest heiligt christenen.  

De Heilige Geest heiligt christenen zodat zij steeds meer op Jezus Christus gaan lijken (2 Korintiërs 3:17-18). Door de 

kracht van de inwonende Heilige Geest doden christenen de zondige wil en daden in hun lichaam (Romeinen 8:13). Zij 

kiezen bewust om onder de leiding van de Heilige Geest te leven en de vrucht van de Geest te dragen. De zondige 

natuur van de mens komt tot uitdrukking in seksuele immoraliteit, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, 

vijandschap, tweespalt, jaloezie, en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, enz. (Galaten 

5:19-21). Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). 
 

“Leven door de Geest”, “geleid worden door de Geest” en “de richting volgen die de Geest wijst” betekenen: dat de 

christen toelaat dat de Geest van Jezus Christus zijn leven beheert en hem beweegt zich steeds meer te onderwerpen aan 

de wil en gezag van Jezus Christus. Het zichtbare bewijs voor de Heilige Geest in het lichaam van de christen is de 

vrucht van de Geest, vooral de liefde (Galaten 5:13-26; Efeziërs 3:16-17). 
 

De Heilige Geest leidt mensen tot een diepe overtuiging van hun verloren toestand, van de noodzaak Jezus Christus te 

leren kennen en te verheerlijken, en van de noodzaak de Bijbel te begrijpen. De Heilige Geest bidt ook voor de christen 

in overeenstemming met de volmaakte wil van God (zie handleiding 2, supplement 9). Hij bewerkt een volkomen 

verandering in christenen en christenen ervaren deze verandering dan ook.  
 

C. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST IN DE GEMEENTE 
 

De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag betekent drie dingen:  

• Pinksteren was Gods zegel op het ambt van Jezus Christus als Messias (Handelingen 2:32-36). De Heilige Geest 

verheerlijkt Jezus Christus in de Gemeente.  

• Pinksteren was de gelegenheid waarbij de Gemeente (Kerk) gesticht werd (Handelingen 2:37-47). De Heilige Geest 

bestuurt de activiteiten van de Gemeente (Kerk). 
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• Pinksteren gaf de discipelen kracht om hun zendingstaak uit te voeren (Handelingen 1:8). De Heilige Geest bestuurt 

het zendingswerk van de Gemeente. 
 

1. De Heilige Geest verheerlijkt Christus in de Gemeente.  
 

De Heilige Geest woont in het midden van de Gemeente (Efeziërs 2:19-22). De functie van de Heilige Geest is in de 

eerste plaats om Jezus Christus in het centrum van de Gemeente te plaatsen en zo te verheerlijken in de ervaring en 

levens van de gemeenteleden (Johannes 16:14-15). Daarom is de toets voor iedere geestelijke gebeurtenis of ervaring: 

“Wordt Jezus Christus ermee verheerlijkt?”  
 

De Heilige Geest geeft ons persoonlijke kennis van God en van zijn heerlijkheid (zijn attributen of kenmerken) die 

afstraalt van het gezicht van Jezus Christus (2 Korintiërs 4:6; Kolossenzen 1:15; Matteüs 11:27). Hij leert ons alles wat 

we behoren te weten, brengt de woorden van Jezus in onze herinnering, getuigt van Jezus, leidt ons in de volle waarheid 

van Jezus (Johannes 14:26; Johannes 15:26; Johannes 16:13) en stelt ons in staat om Jezus Christus te belijden als Heer 

(1 Korintiërs 12:3). De Heilige Geest geeft deze kennis van de Levende God door middel van de verkondiging en het 

onderricht van de Bijbel, dat het schriftelijke getuigenis over Jezus Christus bevat (Johannes 20:30-32; Handelingen 

8:35).  
 

Let wel dat de Heilige Geest geen woorden in onafhankelijkheid van Jezus Christus spreekt. “De Heilige Geest zal Mij 

verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen” (Johannes 16:13-15)! De toets van ieder 

beweging die aanspraak maakt op de Heilige Geest, hetzij in persoonlijke of gemeentelijke ervaring, is de plaats die het 

geeft aan Jezus Christus. Wanneer een christen of een gemeente een mens of een menselijke ervaring verheerlijkt, dan 

mist het het kenmerk van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan het niet verdragen dat de liefde voor Jezus Christus 

verkilt, omdat de belangrijkste functie van de Heilige Geest de verheerlijking van Jezus Christus is in de ervaring van 

christenen en van de gemeente.  
 

2. De Heilige Geest bestuurt de activiteiten van de Gemeente. 
 

Door wedergeboorte maakt de Heilige Geest een gelovige tot een lid van het Lichaam van Christus, de ene wereldwijde 

Gemeente (Kerk) (1 Korintiërs 12:12-13).De Heilige Geest leeft in het lichaam van christenen (1 Korintiërs 3:16;  

6:19-20) en in de Gemeente (Efeziërs 2:21-22). Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Gemeente en 

stelt de oudsten (ouderlingen) van elke gemeente aan (Handelingen 20:17,28). Ook houdt hij de leerstellingen en 

praktijken van de gemeente zuiver (Handelingen 15:28). Hij leidt de besprekingen op zo’n manier dat een unaniem 

besluit genomen kan worden (Handelingen 15:28). Tegenwoordig wordt er vaak op een democratische wijze gestemd 

om tot een besluit te komen, maar dit mag nooit de geopenbaarde wil van God in de Bijbel vervangen! Christenen 

moeten luisteren naar wat Jezus Christus door zijn Geest tot de gemeenten (meervoud) zegt (Openbaring 2:1,7) en de 

gemeenten mogen niets bedenken boven wat er in de Bijbel geschreven staat (1 Korintiërs 4:6 NBG)!  
 

Verder geeft de Heilige Geest genadegaven aan iedere christen zoals Hij dat wil (1 Korintiërs 12:11). Ook leidt de 

Heilige Geest de verschillende bedieningen in de gemeente (Efeziërs 5:18-19; Efeziërs 6:18), zoals getuigen, prediking, 

aanbidding, gebed, lofprijzing en zang. Alleen de Heilige Geest kan christelijke bijeenkomsten tot iets geestelijks 

maken!  
 

3. De Heilige Geest bestuurt het zendingswerk van de Gemeente. 
 

De Heilige Geest kiest (selecteert) en roept bepaalde christenen om arbeiders of zendelingen te worden (Handelingen 

13:1-4). God alleen kent de harten van mensen en weet welke mensen geschikt zijn voor de taken die gedaan moeten 

worden. De gemeenten horen dan deze mensen vrij te stellen om hun roeping te vervullen en hen te steunen met gebed 

en als het mogelijk is, ook met financiën. De Heilige Geest geeft elke christenwerker zijn eigen taak en toerusting voor 

deze taak (1 Korintiërs 12:4-6,11; zie 1 Korintiërs 3:5-9; Markus 13:34). 
 

Jezus Christus bepaalt de strategie van Zijn wereldwijde bediening door deuren te sluiten en te openen door de heilige 

geest (Openbaring 3:7-8; Kolossenzen 4:3; Handelingen 16:6-10). De Heilige Geest leidt de christenwerker naar 

belangrijke bekeerlingen (Handelingen 8:29-35). Hij alleen weet welke plaatsen strategisch zijn en welke mensen 

geschikt zijn voor de zendingstaak. De Heilige Geest geeft de arbeider of zendeling onderscheidingsvermogen om de 

plannen van boze geesten te doorzien en met gezag op te treden (Handelingen 13:9-11), bemoedigt de arbeider in zijn 

taak en geeft blijdschap aan nieuwe gelovigen – zelfs in moeilijke omstandigheden (Handelingen 13:49-52). 

 

5 GEBED (8 minuten)                                         [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) naar 

God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
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6 VOORBEREIDING (2 minuten)              [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over de Persoon en werk van  

    de Heilige Geest met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Romeinen 5 – 8. 

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (5) Efeziërs 6:1-4. Thema: De christen relatie tot  

    ouders en kinderen. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en de Persoon en werk van de Heilige Geest. 

 

 


