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GEMEENTE.     LES 9 
 

1 
GEBED 

 

 

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

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                 [STILLE TIJDEN] 

1 KORINTIËRS 13 - 16 

 

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

(1 Korintiërs 13 - 16). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

(3) JOHANNES 2:25 

 

Repeteer twee aan twee.  

(3) Johannes 2:25. Omdat Jezus het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist zelf wat in de 

mens was. 

 

4 ONDERRICHT (85 minuten)      [KERKELIJKE FEESTDAG] 

PINKSTERFEEST: HERDENKING VAN DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST 

 

Inleiding. Het Pinksterfeest is de feestdag waarop christenen de uitstorting van de Heilige Geest herdenken. We willen 

leren wat de Bijbel zegt over de uitstorting van de Heilige Geest en het effect daarvan op christenen. We zullen leren 

dat de uitstorting van de Heilige Geest door de profeten in het Oude Testament voorspeld werd, wat er gebeurde toen de 

Heilige Geest uitgestort werd en waarom de uitstorting van de Heilige Geest zo belangrijk is.  
 

A. PROFETIEËN OVER DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST 
 

1. De inzameling van de oogst in het Oude Testament is een illustratie van de uitstorting van de  

    Heilige Geest. 
  

In het Oude Testament was het Pinksterfeest of Pinksteren een feest dat het einde van de inzameling van de oogst 

markeerde (Exodus 23:16). Het vond plaats zeven weken na de zondag die volgde op de sabbat van het paasfeest 

(zaterdag de 15de dag van de 1ste maand Nisan of maart-april) waarop de eerste graanschoof aan de priester aangeboden 

en door hem voor het aangezicht van de HEERE bewogen werd (Leviticus 23:10-11). Dus vijftig (Grieks: pentékosté) 

dagen na Pasen. Dat kondigde het begin van de nieuwe oogst aan en symboliseerde de latere opstanding van Jezus 

Christus!  
 

Het Pinksterfeest werd ook “het Wekenfeest” genoemd en was een illustratie van de uitstorting van de Heilige Geest 

(Leviticus 23; Deuteronomium 16). De Israëlieten moesten een deel van hun oogst naar de tempel brengen, in 

verhouding tot hoe God hen gezegend had. Daar vierden zij een vreugdefeest samen met hun familie, hun werknemers, 

de Levieten, de vreemdelingen en de armen uit hun woonplaats. Dus, het Pinksterfeest was een dankfeest aan God voor 

de oogst. 
 

In het Nieuwe Testament werd de Heilige Geest uitgestort tijdens dit oogstfeest (Handelingen 2). De apostelen 

verkondigden het evangelie, drie duizend mensen bekeerden zich tot Christus en de eerste plaatselijke gemeente werd te 

Jeruzalem gesticht! Dus, het oudtestamentische landbouw oogstfeest werd het nieuwtestamentische geestelijke 

oogstfeest. Het nieuwtestamentische oogstfeest resulteerde in nieuwe christenen en nieuwe plaatselijke gemeenten 

overal in de wereld! 

 

2. Profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest in het Oude Testament. 
 

Ontdek en bespreek. Wat profeteerden de volgende profetieën over de komende uitstoring van de Heilige Geest?  
 

 (1) Jesaja 32:15; Jesaja 44:3.  

God zei dat Hij Zijn Geest zou uitstorten op Zijn mensen. Zoals het regen dat uit de hemel (boven de aarde) uitgegoten 

wordt het droge en dorstige land verzadigd en de woestijn tot vruchtbare velden en wouden maakt, zo zal de Geest Die 

uit de hemel (waar God woont) uitgegoten/uitgestort zal worden, leiden tot veel zegeningen!  
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 (2) Ezechiël 36:25-28.  

God zei dat Hij rein water op Zijn mensen zou sprenkelen en zo hen van hun onreinheden en afgoden zou reinigen. Hij 

zou het hart van steen uit hun lichaam wegnemen en hen een hart van vlees geven. Hij zou Zijn Geest in hun binnenste 

geven en maken dat zij Zijn Woord zouden volgen en gehoorzamen.  
 

 (3) Joël 2:28-32.  

God zei dat Hij Zijn Geest op alle vlees (de lichamen van Zijn mensen) zou uitstorten. De zonen en dochters zouden 

profeteren, de ouderen zouden dromen dromen en de jongeren zouden visioenen zien. Ieder die de Naam van de 

HEERE zou aanroepen, zou behouden worden.  
 

 (4) Zacharia 4:6.  

God zei dat Hij niet door menselijk geweld of macht (terrorisme, oorlog, enz.), maar door Zijn Geest Zijn werk verricht.  
 

Dus, de uitstorting van de Heilige Geest zou resulteren: 

• in verlossing van mensen die de HEER aanroepen 

• in harten die gereinigd en veranderd worden 

• in gehoorzaamheid aan Zijn Woord 

• en in dromen en visioenen die op een creatieve manier omgezet zouden worden in zinvolle en vruchtbare levens!  
 

3. Profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. 
 

Ontdek en bespreek. Wat profeteerde Jezus Christus over de uitstorting van de Heilige Geest? 
 

 (1) Johannes 7:37-39.  

Jezus profeteerde vele keren over de uitstorting van de Heilige Geest op Zijn mensen (de gelovigen). Gelovigen (in de 

periode vóór Zijn dood en opstanding) moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest tot na Zijn 

verheerlijking (dat wil zeggen, tot na Zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging)! Dan pas zou de Heilige Geest 

als “stromen van levend water” uit de levens van gelovigen vloeien.  
 

 (2) Handelingen 1:5.  

Jezus zei dat Zijn discipelen een paar dagen na Zijn hemelvaart gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Dit 

gebeurde op het Pinksterfeest en wordt in Handelingen 2 beschreven. Handelingen 11:14-18 en Handelingen 15:6-11 

leren dat “de doop met de Heilige Geest” (de uitgieting/uitstorting van de Heilige Geest) hetzelfde is als “wedergeboren 

worden door de Heilige Geest”.  
 

B. DE GEBEURTENISSEN RONDOM DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST 
 

1. De uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. 
 

Lees Handelingen 2:1-47.  

Ontdek en bespreek. Hoe werd de Heilige Geest op het Pinksterfeest uitgestort? 
 

 (1) De Heilige Geest Die op mensen komt gedurende de oudtestamentische periode.  

Hoewel de Heilige Geest in de oudtestamentische periode al op mensen kwam, is de uitstorting en blijvende inwoning 

van de Heilige Geest een specifiek nieuwtestamentische belofte en gebeurtenis (Numeri 11:17,25,29; 1 Samuël 10:6; 

16:13-14; 19:20-21; 2 Samuël 23:2; zie Johannes 20:21-23).  
 

 (2) De uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. 

Tien dagen na de hemelvaart van Jezus Christus heeft Jezus Christus de Heilige Geest uitgegoten/uitgestort op al Zijn  

mensen, dat wil zeggen, op allen die in die tijd in Jezus Christus geloofden. Die dag was het Joodse feest voor de 

inzameling van de oogst. Daarom waren Joden vanuit vele landen in het Romeinse Rijk en daarbuiten (de Diaspora) 

naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. Het Pinksterfeest was voor alle Joden één van de drie verplichte 

pelgrimsreizen naar Jeruzalem (Deuteronomium 16:16). 
 

 (3) De unieke tekenen op het Pinksterfeest.  

Van de vier tekenen waren de eerste drie uniek en het vierde het beslissende teken van de uitstorting van de Heilige 

Geest: 

• “Het geluid als van een geweldige windvlaag” symboliseert de machtige, maar onzichtbare werking van de Heilige 

Geest, Die mensen op een soevereine wijze wedergeboren doet zijn (Johannes 3:3-8) en Die werkt waar Hij wil 

(Handelingen 16:6-10).  

• “De tongen als van vuur die zich verdeelden en op ieder van hen ging zitten” symboliseert Zijn gave om het 

evangelie vurig en met liefde, moed en overtuiging in verschillende talen van de wereld te verkondigen 

(Handelingen 2:3).  

• De toehoorders hoorden de christenen “spreken in verschillende verstaanbare talen van de omliggende volken” over 

de grote werken van God (Handelingen 2:11). Dus niet de onverstaanbare “tongen” in de brief aan de Korintiërs.  

• De christenen “vormden de eerste plaatselijke gemeente” te Jeruzalem en volhardden in de leer van de apostelen en 

in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (Handelingen 2:42). 
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 (4) De uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Joden die al gelovigen (christenen) waren.  

Op Pinksteren werd de Heilige Geest eerst op de ongeveer 120 vroegste discipelen van Jezus Christus uitgestort. 

Hoewel zij al gelovigen (christenen) waren, kon de beloofde Heilige Geest niet eerder uitgestort worden dan de 

verheerlijking van Jezus Christus (Johannes 7:39). Na de verheerlijking van Jezus Christus (dat wil zeggen, Zijn 

opstanding, hemelvaart en troonsbestijging als Koning van alle koningen), waren zij de eersten die de permanente 

inwoning van de Heilige Geest ontvingen (Johannes 14:16-17)! 
 

 (5) De uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Joden die op de Pinksterdag pas gingen geloven.  

Op de Pinksterdag verkondigde de apostel Petrus samen met de andere apostelen het evangelie aan Joden en proselieten 

tot het Judaïsme (Handelingen 2:10). Ongeveer drieduizend Joden (en proselieten) uit verschillende landen en talen 

bekeerden zich, geloofden het evangelie en ontvingen de Heilige Geest als een gave uit de hemel boven hen 

(Handelingen 2:38,41). Zo ontsloten de apostelen van Jezus Christus de deur tot het koninkrijk van God (Matteüs  

16:18-19) voor de eerste Joden.  
 

Het Pinksterfeest werd een geweldig grote geestelijke oogst van wedergeboren christenen! Het Pinksterfeest is het feest 

dat de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste gelovigen gedurende de nieuwtestamentische periode herdenkt. 

Iedereen die in Jezus Christus geloofde ontving de Heilige Geest (werd met de Geest gedoopt)(Handelingen 11:15-18) 

en overal ontstonden plaatselijke gemeenten (Handelingen 2:41-42; Handelingen 9:31). In alle boeken van het Nieuwe 

Testament is het normale bewijs voor de doop met de Geest het ontstaan van een functionerende gemeente (of: 

huisgemeente) (zie Matteüs 18:20)! 
 

2. De uitstorting van de Heilige Geest na Pinksteren. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe werd de Heilige Geest uitgestort na Pinksteren? 
 

 (1) Het gezag om de deur van het koninkrijk van God voor mensen te openen. 

Lees Matteüs 16:18-19; Matteüs 18:18.  

Jezus Christus draagt de sleutels die deuren sluiten en openen (Openbaring 3:7-8)! Hij had de sleutels die het koninkrijk 

van God ontsluiten alleen aan Zijn discipelen gegeven. Zij werden later “de twaalf apostelen” van Jezus Christus. Hun 

opgedragen taak was om het evangelie te verkondigen aan Joden in Jeruzalem en Judea, aan Samaritanen in Samaria en 

aan niet-Joden (heidenen) tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Het was hun taak en gezag om de deur 

van het koninkrijk te openen voor de eerste Joden, (Handelingen 2), voor de eerste half-Joden (Samaritanen) 

(Handelingen 8) en de eerste niet-Joden (heidenen) (Handelingen 10).  
 

 (2) De uitstorting van de Heilige Geest op de eerste half-Joden (Samaritanen) die gingen geloven.  

Lees Handelingen 8:4-17.  

Vroeger waren de Joden en Samaritanen vijanden, die elkaar verachtten. De Samaritanen hadden niet meteen de Heilige 

Geest ontvangen toen zij door de prediking van de evangelist Filippus gingen geloven, omdat zij moesten wachten 

totdat de apostelen van Jezus Christus de deur van het koninkrijk voor hen ontsloten. De apostelen Petrus en Johannes 

kwamen uit Jeruzalem, baden voor hen en legde hun handen op hen als teken dat zij de gave van de Heilige Geest uit de 

hemel ontvingen. Zo ontsloten de apostelen Petrus en Johannes de deur tot het koninkrijk van God voor de eerste half-

Joden.  
 

 (3) De uitstorting van de Heilige Geest op de eerste niet-Joden (heidenen) die gingen geloven.  

Lees Handelingen 11:14-18; Handelingen 15:7-11.  

Vroeger waren de Joden en heidenen ook vijanden, omdat de heidense volken afgoden dienden en telkens Gods 

oudtestamentische volk aanvielen. God moest eerst een verandering van houding bij de niet-Jood, Cornelius, en bij de 

Jood, Petrus, bewerkstelligen. God gebruikte het ongewone middel van een visioen om zowel de heiden, Cornelius, als 

de Jood, Petrus, te bewegen hun houding te wijzigen (Handelingen 10:1-23). Toen deze eerste groep heidenen het 

evangelie hoorde en met hun hart geloofde, werd zij met de Geest gedoopt (dat wil zeggen, wedergeboren). Daarom 

mochten zij ook met water gedoopt worden (Handelingen 10:47-48). Zo verkondigde de apostel Petrus het evangelie en 

ontsloot de deur tot het koninkrijk van God voor de eerste niet-Joden.  
 

 (4) De nieuwtestamentische Gemeente (Kerk) is gebouwd  

      op het fundament van de apostelen van Jezus Christus.  

Lees Efeziërs 2:20; Openbaring 21:14.  

Omdat de Heere Jezus Christus Zijn apostelen gebruikte om de deur voor het koninkrijk van God voor alle volken 

(onderverdeeld in de drie hoofdgroepen: de Joden, de half-Joden en de niet-Joden) te openen, worden de apostelen van 

Jezus Christus “het fundament van de Gemeente (Kerk)” genoemd.  
 

Na dit historische begin van de Christelijke Gemeente (Kerk) onder de eerste Joden, de eerste Samaritanen en de eerste 

heidenen (dat een onderdeel van de heilsgeschiedenis is), worden mensen in alle volken met de Geest gedoopt 

(ontvangen zij de Heilige Geest) wanneer zij het evangelie horen en in Jezus Christus geloven (Efeziërs 1:13;  

Titus 3:3-8; zie Handelingen 2:39; 4:4; 5:32; 6:7).  
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C. DE BETEKENIS VAN DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST VOOR CHRISTENEN 
 

1. De Persoon van de Heilige Geest  
 

 (1) Persoon.  

De Heilige Geest is niet een onpersoonlijke kracht, maar een Persoon, God Zelf (Handelingen 5:3-4). Hij is de derde  

van de drie zijnswijzen, bestaanswijzen of openbaringswijzen van de Goddelijke Wezen Die niet van elkaar gescheiden, 

maar wel van elkaar onderscheiden kunnen worden binnen de eenheid van de Godheid (Matteüs 28:19)1.  
 

Gods goddelijke natuur gaat boven de kenmerken van het geschapen universum:  

• Hij is een éénheid wat betreft Zijn goddelijke wezen (natuur)  

• en een meerderheid wat betreft Zijn innerlijke onderscheidingen (personen).  

De Heilige Geest bestaat ook boven de geschapen ruimte en tijd.  
 

 (2) Attributen.  

Hij heeft dezelfde innerlijke attributen als God. Bijvoorbeeld, Hij is eeuwig (Hebreeën 9:14). Hij heeft dezelfde 

attributen van God met betrekking tot het universum. Bijvoorbeeld, Hij is alomtegenwoordig (Psalm 139:7-10), 

almachtig (Jeremia 32:17,27) en alwetend (Psalm 139:1-4).  
 

 (3) Namen.  

De namen van de Heilige Geest verwijzen naar Zijn goddelijkheid (Romeinen 8:9-10), naar Zijn karakter als “waarheid, 

liefde en genade” (Johannes 14:17; Romeinen 15:30; Hebreeën 10:29) of naar Zijn werk in mensen als “wijsheid” 

(Jesaja 11:2). 
  

 (4) Symbolen.  

De symbolen van de Heilige Geest verwijzen naar Zijn werk in gelovigen (christenen).  

• Als “een duif” daalt Hij op Jezus Christus neer, een symbool van reinheid, zachtmoedigheid en gracieuze stijl 

(Matteüs 3:16: Johannes 1:32).  

• Als “een onvoorspelbare en onweerstaanbare wind” doet Hij mensen wedergeboren en vernieuwd zijn (Johannes  

3:3-8).  

• Als “het levende water” redt en bevredigt Hij mensen volledig en maakt Hij hen tot een instrument van zegen voor 

anderen (Johannes 7:37-39).  

• Als “tongen van vuur” spoort Hij mensen aan het evangelie vurig te verkondigen in de verschillende talen van de 

wereld zonder vrees en met grote overtuiging (Handelingen 2:1-4).  

• Als “olie” zalft Hij gelovigen tot hun taken als priester, profeet en koning.  

• Als “een zegel” geeft Hij zekerheid dat gelovigen Gods bezit zijn (Romeinen 8:16).  

• En als “onderpand (eerste aanbetaling)” garandeert Hij aan gelovigen dat de absolute volheid in aantocht is  

(2 Korintiërs 1:21-22). 
 

2. De functies van de Heilige Geest met betrekking tot Jezus Christus. 
 

 (1) De Heilige Geest is de permanente Vertegenwoordiger van Christus voor alle christenen op de      

      aarde. Hij maakt Jezus Christus en God de Vader een werkelijkheid voor mensen op de aarde en is 

      de Borg (zegel en onderpand) van de vervulling van alle beloften in de Bijbel (2 Korintiërs 1:22).  
 

Lees Johannes 16:7; Johannes 14:16-18. 
 

Wezen en functies van de Heilige Geest.  

De Heilige Geest is niet een onpersoonlijke kracht (zoals de unitariërs aannemen), maar een goddelijk Wezen met 

persoonlijke attributen (Johannes 14:26; Johannes 15:26; Handelingen 15:28; Romeinen 8:26; 1 Korintiërs 12:11;  

1 Timoteüs 4:1; Openbaring 22:17). Hij is een Persoon evenals God de Vader en God de Zoon (Matteüs 28:19;  

1 Korintiërs 12:4-6; 2 Korintiërs 13:14; 1 Petrus 1:1-2). Hij heeft dezelfde goddelijke natuur en is in essentie één met 

God de Vader en God de Zoon. 
 

De functies van de Drie-enige God zijn gebaseerd op het ontologische (metafysische, eeuwige en trinitarische) wezen 

van God. De uitstorting van de Heilige Geest (de doop met de Geest) is het werk van God de Vader (Handelingen 2:17; 

Handelingen 11:16-17) en tegelijk het werk van God de Zoon (Matteüs 3:11; Handelingen 2:33). Evenals God de Vader 

en God de Zoon, geeft God de Heilige Geest onderricht (Johannes 14:26), leidt Hij christenen in de hele waarheid 

(Johannes 16:13) en overtuigt Hij mensen van zonden, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8).  
 

De opstanding van Jezus Christus uit de dood op de aarde, de hemelvaart van Jezus Christus naar de hemel en de 

uitstoring van de Heilige Geest vanuit de hemel op mensen op de aarde zijn unieke historische gebeurtenissen 

(heilsgeschiedenis). Dergelijke historische gebeurtenissen worden in geen ander wereldgodsdienst gevonden!  
 

Jezus Christus verzoekt God de Vader om de Heilige Geest aan Zijn discipelen te schenken.  

Jezus zei, “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid” 

(Johannes 14:16). De Griekse taal heeft twee woorden voor “bidden”: vragen en verzoeken.  

                                                           
1 Zie Handleiding 2, supplement 8. “De aard van God en de Zoon van God.”  
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- Het werkwoord “vragen” (Grieks: aiteó) wordt altijd gebruikt wanneer een mindere iets van een meerdere vraagt. Het 

woord wordt altijd gebruikt door mensen om dingen in gebed van God te vragen en betekent “smeken” (Johannes  

4:9-10; 14:13; 15:7,16; 16:23-24,26). 

- Het werkwoord “verzoeken” (Grieks: erotaó) wordt altijd gebruikt wanneer iemand iets van zijn gelijke vraagt. Het 

woord wordt altijd gebruikt wanneer Jezus een verzoek op basis van gelijkheid richt aan Zijn hemelse Vader (Johannes 

14:16; 17:9,15,20)!  

We moeten Jezus nooit voorstellen als Iemand Die gunsten van God de Vader afsmeekt. Jezus Christus heeft alle 

antwoorden op gebeden volledig verdiend op basis van Zijn volbrachte verlossingswerk!  
 

De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Jezus Christus bij christenen op de aarde.  

Jezus zei, “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 

namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u 

kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Johannes 14:16-17). 
 

Het woord ‘Trooster’ (Grieks: paraklétos) betekent letterlijk: iemand die geroepen is om aan je zijde te staan en je te 

helpen. Het heeft niet de passieve betekenis van de Latijnse vertaling: “advocaat” of “raadgever” en ook niet de 

passieve betekenis van de Griekse vertaling (in Job 16:2): “trooster”. Het heeft de actieve betekenis van “Helper”, 

“Middellaar”, en “Vertegenwoordiger”, als in andere Griekse literatuur.  

- De Vertegenwoordiger (Grieks: paraklétos) in de hemel is Christus. In de eerste brief van Johannes wordt Jezus 

Christus de hemelse Vertegenwoordiger van gelovigen (christenen) op de aarde genoemd. Hij spreekt ten behoeve van 

christenen tot God de Vader (1 Johannes 2:1). Hij doet actief voorbede en voorspraak voor christenen bij God in de 

hemel. Jezus Christus is dus de hemelse Helper of Vertegenwoordiger van christenen op de aarde.  

- De Vertegenwoordiger (Grieks: paraklétos) op de aarde is de Heilige Geest. In het Evangelie van Johannes wordt de 

Heilige Geest de aardse Vertegenwoordiger van Jezus Christus bij christenen op de aarde genoemd. Hij spreekt ten 

behoeve van Jezus Christus in de hemel tot christenen op de aarde (Johannes 14:16-17; Johannes 16:13-15). De Heilige 

Geest is de Middellaar tussen Jezus Christus en christenen. Hij legt de woorden van Christus duidelijk uit (Johannes 

14:26; Johannes 15:26; Johannes 16:14). Hij past het volbrachte verlossingswerk van Christus (wedergeboorte, 

rechtvaardiging en heiliging) toe op de levens van mensen op de aarde. Hij verheerlijkt Jezus Christus op de aarde 

(Johannes 16:13-15). Hij is de Helper of Vertegenwoordiger van Jezus Christus bij mensen op de aarde.  
 

De Heilige Geest is een “andere” Vertegenwoordiger, maar niet in de zin dat Hij onafhankelijk van Jezus 

Christus is.  

Evenals Jezus Christus de Vertegenwoordiger van christenen bij God in de hemel is, zo is de Heilige Geest de 

Vertegenwoordiger van Christus bij christenen op de aarde. De Heilige Geest is de Geest van Christus met en in 

christenen (Johannes 14:16-17). Hij is “Christus in u” (Romeinen 8:9-10; 2 Korintiërs 3:17-18)! Toen Jezus Christus in 

Zijn menselijke lichaam op de aarde was, kon Hij alleen maar op één plaats tegelijk zijn. Maar nu Jezus Christus in de 

Heilige Geest op de aarde is, is Hij tegelijk overal tegenwoordig. De Heilige Geest is alles voor christenen op de aarde 

wat Christus voor hen zou zijn als Hij nog in Zijn menselijke natuur op de aarde was! Daarom zei Jezus Christus dat het 

nuttig voor Zijn discipelen was dat Hij (Jezus Christus in Zijn menselijke natuur) weggaat, omdat wanneer Hij met Zijn 

hemelvaart weggaat, de Heilige Geest (Jezus Christus in Zijn Goddelijke Natuur) kan komen (Johannes 16:7). Jezus 

Christus beloofde, “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe” (Johannes 14:18) En “Zie, Ik ben met u 

al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matteüs 28:20)!  
  

De Heilige Geest maakt onmondige kinderen en slaven onder de wet tot volwassen zonen en dochters en 

erfgenamen van God.  

Na de uitstorting van de Heilige Geest zal de Geest van Jezus Christus “met” en “in” christenen zijn, dat wil zeggen, 

aan hun zijde staan om hen te helpen en in hun harten en levens wonen. God (Christus) door de Heilige Geest komt om 

in het midden van de Christelijke Gemeente (Kerk) te leven (Efeziërs 2:22) en maakt de leden van de Christelijke 

Gemeente tot koningen, priesters en profeten in elk volk van de wereld (1 Petrus 2:9-10).  
 

- Vóór de uitstorting van de Heilige Geest, waren Gods kinderen (in de oudtestamentische periode) alleen “onmondige 

kinderen en slaven onder toezicht van de wet”.  

- Maar ná de uitstorting van de Heilige Geest zijn Gods kinderen (in de nieuwtestamentische periode) “volwassen zonen 

en erfgenamen onder de genade” (Galaten 4:1-7; 5:4; Romeinen 6:14).  

Gods nieuwtestamentische volk is “Gods geestelijke tempel” (1 Korintiërs 6:16). Gods oudtestamentische volk (de 

gelovigen in Israël) heeft zijn exclusieve nationale (Joodse) karakter afgelegd en is Gods internationale volk geworden 

(Johannes 10:16; Openbaring 5:9-10). Joodse en niet-Joodse christenen hebben hun roemen “vrij” (en geen slaaf) te zijn 

of “man” (en geen vrouw) te zijn opgegeven en zijn nu “Abrahams nageslacht of erfgenamen” (Galaten 3:28-29). 
 

 (2) De Heilige Geest past het volbrachte verlossingswerk van Christus toe  

     in de levens van christenen.  

Jezus zei, “De Vertegenwoordiger is de Geest van de waarheid, Die de (niet-christelijke en zondige) wereld niet kan 

ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Johannes 

14:17). In het Evangelie van Johannes wordt Jezus Christus “de Waarheid” genoemd (Johannes 14:6), omdat Hij de 

oudtestamentische “schaduwen” vervuld (Matteüs 5:17), opgeheven (Kolossenzen 2:14) en afgeschaft (Efeziërs  

2:14-15) heeft en de nieuwtestamentische “werkelijkheden” ingewijd heeft (Johannes 1:17; Kolossenzen 2:17; 
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Hebreeën 8:5; Hebreeën 10:1). De Heilige Geest wordt “de Geest van de waarheid” genoemd (John 14:17), omdat Hij 

het volbrachte verlossingswerk van Christus toepast in de levens van nieuwe christenen door heel de geschiedenis heen.  
 

“De wereld” die de Heilige Geest niet kan ontvangen is de wereld van mensen die de duisternis meer lief hebben dan 

het licht, omdat hun werken slecht zijn (Johannes 3:19). Deze wereld is openlijk vijandig tegen God, Christus, de 

Christelijke Kerk en christenen (Johannes 15:18). Deze wereld volgt de leugens van de satan (Johannes 8:44; zie 

Johannes 14:30), kan geestelijke zaken niet onderscheiden of bezitten (1 Korintiërs 2:12-14) en erkent de Heilige Geest 

niet (Johannes 12:22-37; Handelingen 2:12-17). Na de uitstorting van de Heilige Geest kan deze wereld de Heilige 

Geest (de Geest van Jezus Christus) niet aannemen, omdat zij Hem voortdurend niet ziet (waarneemt), erkent of ervaart. 

Beide werkwoorden: “zien” en “kennen” zijn in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Maar oprechte christenen zien Hem 

en Zijn werk voortdurend met hun geestelijke ogen en erkennen en ervaren Hem in hun leven.  
 

 (3) De Heilige Geest maakt de tegenwoordigheid van Jezus Christus  

     een werkelijkheid voor christenen.  

Jezus zei, “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe” (Johannes 14:18). Hoewel de Heer Jezus 

Christus naar Zijn goddelijke- en menselijke natuur (bij Zijn hemelvaart) Zijn discipelen op de aarde verliet om naar de 

hemel op te varen, keerde Hij Zelf (bij de uitstorting van de Heilige Geest) in de Heilige Geest tot hen terug!  
 

De Heilige Geest herinnert de christenen aan alles wat Jezus Christus op de aarde geleerd heeft en alles wat zij zouden 

moeten weten (Johannes 14:26), getuigt over Christus (Johannes 15:26), verheerlijkt Christus (Johannes 16:13-15), dat 

wil zeggen, maakt Zijn goddelijke attributen tot een zichtbare werkelijkheid onder de christenen en plaatst Christus in 

het centrum van de levens van christenen. Hij past de verdiensten van het volbrachte verlossingswerk van Christus toe 

in de levens van christenen in de hele wereld.  
 

Dus, toen de Heilige Geest op Pinksteren werd uitgestort, keerde Jezus Christus terug naar Zijn volgelingen op de 

aarde. Johannes 14:18 is geen verwijzing naar de toekomstige wederkomst van Christus, maar is een verwijzing naar de 

komst van Christus in de uitstorting van de Heilige Geest! Daarom is de kennis en ervaring van een vertrouwelijke 

relatie met Christus, zowel in Zijn dood als in Zijn opstanding, de vrucht van de Heilige Geest (Romeinen 8:9-11,15-17;  

1 Korintiërs 12:12-13). God de Vader en God de Zoon komt om “met” en “in” de gelovige (christen) te wonen door de 

Heilige Geest (Johannes 14:23). 
 

3. De functies van de Heilige Geest voor mensen. 
 

 (1) De Heilige Geest overtuigt mensen in de wereld.  

Hij overtuigt hen van zonde (hun afgoden), gerechtigheid (van Christus) en oordeel (als zij deze gerechtigheid 

verwerpen) (Johannes 16:8-10).  
 

 (2) De Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus Christus op de aarde (John 15:26; 16:13-15).  

Hij werd uitgestort op christenen op de aarde om alles voor hen te zijn wat Christus zou zijn als Hij nog persoonlijk op 

de aarde was!  
 

 (3) De Heilige Geest verandert mensen. 

Hij doet mensen wedergeboren worden (Johannes 3:3-8; Titus 3:3-7), zorgt dat mensen het Woord van God horen 

(Johannes 14:26; Efeziërs 6:17) en gehoorzamen (1 Petrus 1:2). Hij maakt dat christenen steeds meer heilig worden 

(Galaten 5:13-26) en Hij ondersteunt christenen te midden van hun lijden (Romeinen 8:26-27).  
 

4. De functies van de Heilige Geest voor de Gemeente (Kerk). 
 

 (1) De Heilige Geest verheerlijkt Christus.  

Hij verheerlijkt Christus in de ervaring en het leven van christenen (Johannes 16:14). 
 

 (2) De Heilige Geest organiseert de Gemeente (Kerk).  

Door wedergeboorte (de doop met de Geest) maakt Hij een gelovige een echt lid van Zijn Lichaam, de Christelijke 

Kerk (1 Korintiërs 12:12-13). Hij verandert individuele christenen in één geestelijke woning voor God (Efeziërs 2:22;  

1 Petrus 2:4-5). Hij stelt de echte oudsten (ouderlingen) in de gemeente aan (Handelingen 20:28). Hij is 

verantwoordelijk voor de gezonde leer en praktijken van de Christelijke Kerk (Handelingen 15:28). Hij leidt de 

christelijke bijeenkomsten en bedieningen (Efeziërs 5:18-19). En Hij schenkt geestesgaven (genadegaven) aan 

christenen zoals Hij wil, zodat de Christelijke Kerk opgebouwd wordt (Romeinen 12:4-8; 1 Korintiërs 12:11).  
 

 (3) De Heilige Geest voert de Christelijke Zending in de wereld aan.  

Hij selecteert en roept individuele christenen om het evangelie te verkondigen, discipelen te maken en nieuwe 

gemeenten te stichten (Handelingen 13:1-4). Hij geeft aan elk christen zijn of haar eigen taak (1 Korintiërs 3:5-9;  

12:4-6,11). En Hij moedigt christenen aan in tijden van vervolging (Handelingen 13:49-52).  
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D. DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST 
 

1. De uitdrukking “doop met de Geest”. 
 

 (1) De uitdrukking komt slechts zeven keer voor. 

De uitdrukking “doop met de Geest” (Grieks: baptizó en pneumati) komt in het Nieuwe Testament slechts zeven keer 

voor (Matteüs 3:10-12; Markus 1:8; Lukas 3:16; Johannes 1:33; Handelingen 1:5; Handelingen 11:14-18 en  

1 Korintiërs 12:12-13). Alle zeven keer is dit een uitdrukking voor het begin van het christenleven (de wedergeboorte 

door de Heilige Geest)! “De doop met de Geest” wordt duidelijk geassocieerd met het inzamelen van gelovigen in het 

koninkrijk van God, terwijl “de doop met vuur” duidelijk geassocieerd wordt met het definitieve oordeel van 

ongelovigen (in de hel) (Matteüs 3:10-12). “De doop met de Geest” wordt duidelijk geassocieerd met het ontvangen van 

de Heilige Geest wanneer mensen tot geloof komen (Handelingen 10:43-44; Handelingen 11:14-17; Handelingen  

15:7-9; zie Johannes 1:12-13; 7:37-39; Handelingen 19:2; 1 Korintiërs 12:3; Efeziërs 1:13; Titus 3:4-8), of wanneer 

mensen zich bekeren, behouden worden en aan de Gemeente toegevoegd worden (Handelingen 2:38-41; Handelingen 

11:18).  
 

 (2) Voorspelling en vervulling.  

Voorspelling. 

De doop met de Geest werd duidelijk voorspeld (beloofd) in het Oude Testament (Ezechiël 36:25-27; Joël 2:28-32).  
 

De vervulling in de heilsgeschiedenis. 

De vervulling van de doop met de Geest vond als volgt plaats: 

• voor de eerste discipelen van Jezus Christus wordt dit in Handelingen 2:1-4 beschreven 

• voor de eerste Joden die gingen geloven wordt dit in Handelingen 2:37-41 (zie Handelingen 1:8a, Jeruzalem en 

Judea) beschreven 

• voor de eerste half-Joden (Samaritanen) die gingen geloven wordt dit in Handelingen 8:12-17 (zie Handelingen 

1:8b, Samaria) beschreven 

• en voor de eerste niet-Joden (heidenen) die gingen geloven wordt dit in Handelingen 10:34-48 (zie Handelingen 

1:8c; 11:14-18; 15:7-11, het uiterste van de aarde) beschreven. 
 

Normale vervulling. 

Daarna ontvangt ieder mens, die het evangelie hoort en in Jezus Christus gaat geloven, meteen de Heilige Geest 

(Handelingen 2:38-39), dat wil zeggen, hij wordt “verzegeld met de Geest” (Efeziërs 1:13) of “gedoopt met de Geest” 

(Handelingen 11:14-18) en wordt zo een lid van het Lichaam van Christus (de Christelijke Gemeente/Kerk)  

(1 Korintiërs 12:13) 
 

2. De betekenis van de doop met de Geest. 
 

 (1) Verschillende uitdrukkingen in de Bijbel duiden op de doop met de Geest.  

• Het geboren worden uit God (Johannes 1:12-13), uit Geest (Johannes 3:5), opnieuw/van boven geboren worden 

(Johannes 3:3,7) 

• Het ondergaan van de doop met de Geest (Handelingen 1:5; 11:16; 1 Korintiërs 12:13). 

• Het ondergaan van de uitstorting van de Geest (Handelingen 2:17,33; Titus 3:6). 

• Het ontvangen van de Geest (Handelingen 8:15; 10:47) 

• Het ondergaan van het vallen van de Geest op (Handelingen 8:16; 10:44; 11:15)  

• Het ontvangen van de gave die bestaat uit de Geest (Handelingen 2:38; 11:17; 15:8). 

• Het verzegeld worden door de Geest (Efeziërs 1:13). 

• Het gered worden door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Geest (Titus 3:5; Handelingen 

11:14,18; Johannes 3:3-8). 

Al deze uitdrukkingen duiden op het ontvangen van de Geest op het moment dat iemand gaat geloven in Jezus Christus.  
 

 (2) De doop met de Geest betekent het ontvangen van de Geest  

      waardoor iemand wedergeboren en gered wordt.  

Toen de eerste heidenen het evangelie hoorden en in Jezus Christus gingen geloven viel de Geest op hen evenals op de 

eerste discipelen van Jezus Christus onder de Joden in het begin. God gaf aan hen dezelfde gave die bestaat uit de Geest 

Zelf en noemt deze gebeurtenis de doop met de Geest (Handelingen 11:15-17). Dit was de Pinksteren van de eerste 

heidenen! Het resultaat was dat de heidenen die gingen geloven in Jezus Christus gered (zalig) werden evenals de Joden 

die in Jezus Christus gingen geloven (Handelingen 2:18,21; 11:14; 15:11). God gaf aan de heidenen de bekering die tot 

het leven leidt (Handelingen 11:18; zie Efeziërs 1:13). God reinigde hun hart door het geloof (Handelingen 15:9).  
 

(3) De doop met de Geest betekent het ontvangen van de Geest  

      waardoor iemand aan Christus en Zijn Gemeente (Kerk, Lichaam) gaat toebehoren.  

Johannes de Doper zei dat Jezus Christus mensen met de Geest zou dopen en zo hen in Zijn schuur zou verzamelen 

(Matteüs 3:11-12). Paulus schreef 26 jaar na Pinksteren aan gelovigen uit de Joden en de heidenen in Korinte dat niet 

alleen maar een select groepje, maar “wij allen door (of met) één Geest tot één Lichaam gedoopt zijn”, namelijk, het 

Lichaam van Christus. Dit sloot al de apostelen en alle gelovigen in de wereld in (1 Korintiërs 12:12-13). Dus, wanneer 
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mensen beginnen te geloven in Jezus Christus, worden zij door (of met) de Geest tot één Lichaam gedoopt (zie Efeziërs 

1:22-23). 
 

 (3) De doop met de Geest betekent het ontvangen van de Geest  

      waardoor de Geest in de gelovige gaat leven en werken.  

Bij de doop met de Geest komt “de Geest van Christus” of “Jezus Christus Zelf” (Romeinen 8:9-10) in het lichaam van 

de gelovige mens wonen (Johannes 7:37-39; 1 Korintiërs 6:19-20). Dan begint de Heilige Geest het volbrachte 

verlossingswerk van Jezus Christus in het leven van de gelovige mens toe te passen. Met de tijd blijkt ook steeds 

duidelijk welke genadegave (geestesgave)(n) de Heilige Geest aan de gelovige mens gegeven heeft.  
 

E. DE VERVULLING MET DE HEILIGE GEEST 
 

1. De betekenis van de vervulling met de Geest. 
 

 (1) De Heilige Geest is een krachtige Persoon en niet slechts een onpersoonlijke kracht.  

Wat betekent “de vervulling met de Heilige Geest”? Als de Heilige Geest alleen maar een onpersoonlijke kracht was die 

een christen in een bepaalde hoeveelheid (bv. 30 %) zou kunnen bezitten, dan zou de belangrijkste vraag van christenen 

zijn: “Hoe kan ik meer van de Geest bezitten? (bv. 60 of 100%)”  
 

Maar wanneer de Heilige Geest een krachtige Persoon is, namelijk God Zelf, Die in de christen komt wonen, dan is de 

belangrijkste vraag die een christen kan stellen: “Hoe kan de Heilige Geest meer van mij bezitten?” Christenen bezitten 

nooit de Heilige Geest, maar de Heilige Geest bezit de christenen! De vraag aangaande “de vervulling met de Geest” of 

“de volheid van de Geest” (iets wat alleen de Geest bewerkt) is dus een vraag naar “de heerschappij van Jezus Christus” 

door de Geest in het hart en leven van de christen. “Hoe kan Jezus Christus als Heer en Koning mijn leven meer 

overheersen, het nog meer beïnvloeden en bepalen?”  
 

“De vervulling met de Geest” betekent: “Ik heb mezelf volledig onderworpen aan God en zijn heerschappij (beheer) 

over mij.” Het betekent dat ik mezelf heb ontledigd en niet langer mijn eigen eer zoek, maar alleen de eer van de Drie-

enige God (Romeinen 11:36). Het betekent dat God mijn leven bestuurt en leidt door middel van de Bijbel, mij steeds 

verandert om meer als Christus te zijn en mijn bediening steeds meer vrucht doet dragen.  
 

 (2) De belofte aangaande de vervulling met de Geest.  

Wat belooft Jezus met betrekking tot de Heilige Geest? Jezus Christus beloofde dat stromen van levend water uit het 

binnenste van Zijn discipelen zouden vloeien (Johannes 7:37-39). Hij beloofde specifiek aan Zijn eigen discipelen dat 

zij kracht zouden ontvangen Zijn getuigen te zijn in de hele wereld (Handelingen 1:8).  
 

 (3) De beschrijving van de vervulling met de Geest.  

Wat beschrijft de heilsgeschiedenis in de Bijbel over de vervulling met de Geest?  
 

Er zijn verschillende mogelijke resultaten: Let echter wel dat deze historische beschrijvingen geen bevelen en geen 

onderwijzingen in de leer zijn die suggereren dat zij ook vandaag in de Christelijke Gemeente (Kerk) zouden moeten 

plaatsvinden.  

• 1 Samuël 10:6-12. Saul profeteerde te midden van een groep profeten. 

• Lukas 1:41-43. Elizabet ontving speciale kennis dat de baby van Maria de Messias was. 

• Lukas 1:67-79. Zacharias profeteerde over de komende Messias en de toekomst van Johannes de Doper.  

• Lukas 4:1-2. Jezus overwon de verzoekingen van de duivel. 

• Handelingen 2:4. De discipelen van Jezus (ongeveer 120) ontvingen het vermogen om te spreken over de grote 

werken van God in verschillende bestaande talen die zij voorheen niet kenden.  

• Handelingen 4:8. Petrus ontving onmiddellijke inspiratie om te spreken tot de belangrijkste vergadering van leiders 

in het land (het Sanhedrin) (zie Markus 13:11).  

• Handelingen 4:31. De discipelen ontvingen moed en vrijmoedigheid om te spreken over het Woord van God.  

• Handelingen 6:3,8-10. De eerste diakenen, vooral Stefanus, sprak met onweerlegbare wijsheid en deed wonderen.  

• Handelingen 7:55. Stefanus ontving het vermogen om een visioen te zien van de heerlijkheid van de opgestane 

Christus.  

• Handelingen 9:17-22. Paulus werd steeds meer gesterkt en ontving het vermogen om zijn tegenstanders in 

verwarring te brengen.  

• Handelingen 11:24. Barnabas ontving het vermogen om een grote menigte mensen tot Christus te leiden. 

• Handelingen 13:9-11. Paulus ontving gezag om Gods oordeel over een valse profeet uit te spreken.  

• Handelingen 13:52. Nieuwe gelovigen waren in staat om zich te verblijden te midden van vervolgingen.  

Wat incidenteel plaatsvond vóór de doop met de Geest, vindt geregeld plaats ná de doop met de Geest. Mensen die met 

de Geest vervuld zijn tonen verschillende werkingen van de Geest in hun leven.  
 

2. De onderwijzing aangaande de vervulling met de Geest. 
 

Lees Efeziërs 5:15-21.  

Wat leert de Bijbel over de vervulling met de Geest?  
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 (1) Christenen moeten steeds met de Geest vervuld zijn. 

Het hoofdwerkwoord in Efeziërs 5:18-21 is: “word vervuld met de Geest” (Efeziërs 5:18). Dit woord is een bevel 

(bevelende wijs), dat aanhoudend of telkens weer van toepassing is (onvoltooid tegenwoordige tijd) en dat op 

soevereine wijze door God uitgevoerd wordt (lijdende vorm). Dus, de Bijbel beveelt duidelijk dat christenen 

voortdurend vervuld met de Geest dienen te zijn of telkens weer met de Geest vervuld moeten worden.  

Het Geestvervulde leven is het normale christen leven.  
 

 (2) Geestvervulde christenen worden gekenmerkt door  

      hun spreken, zingen, muziek, dankbetuigingen en nederige houding.  

De vijf volgende werkwoorden zijn deelwoorden: “spreken”, “zingen”, “muziek maken”, “danken” en “onderdanig 

zijn” (Efeziërs 5:19-21). Deze werkwoorden zijn afhankelijk van het hoofdwerkwoord. Zij duiden op gelijktijdige 

handelingen met het hoofdwerkwoord en hebben ook de kracht van bevelen die voortdurend of telkens weer geldig zijn. 

Dus, de Bijbel leert dat geestvervulde christenen gekenmerkt worden door het volgende:  

• Een Geestvervulde christen raakt niet betrokken bij wilde feesten die geassocieerd worden met dronkenschap, 

oproer en immorele perversiteit (Efeziërs 5:3-13; 1 Petrus 4:3-4). In plaats daarvan komt hij samen met anderen 

bijeen om te spreken, te zingen en muziek te maken en zo elkaar op te bouwen en God te verheerlijken. Dit is een 

voorbeeld van de vrucht van de Geest die “zelfbeheersing” genoemd wordt (Galaten 5:23; 1 Korintiërs 7:9; 9:24-

27).  

• Een Geestvervulde christen is niet negatief, kritisch of oordelend over mensen en omstandigheden. Hij wordt niet 

gekenmerkt door klagen en twisten (Filippenzen 2:14), ontevredenheid en ondankbaarheid. In plaats daarvan is hij 

tevreden (Filippenzen 4:11; 1 Timoteüs 6:6) en dankt hij God onder alle omstandigheden (1 Tessalonicenzen 5:18). 

Dit is een voorbeeld van de vrucht van de Geest die “blijdschap” genoemd wordt (Galaten 5:22).  

Een Geestvervulde christen is niet opgeblazen (trots) of individualistisch  onafhankelijk. Hij onttrekt zich niet aan 

samenwerking, zaait geen verdeeldheid en is niet zelfzuchtig. In plaats daarvan is hij onderdanig. Bijvoorbeeld, hij 

is gewillig om de minste te zijn. Hij is bereid om te dienen waar anderen niet willen of kunnen dienen (Johannes 

13:1-17). Hij gaat anderen voor in eerbetoon (Romeinen 12:10). Hij heeft oog voor de belangen van anderen 

(Filippenzen 2:4). Hij is vriendelijk, hoffelijk, zachtmoedig, nederig en tactvol. Dit is een voorbeeld van de vrucht 

van de Geest die “zachtmoedigheid” genoemd wordt (Galaten 5:23). 
 

 (3) Geestvervulde christenen worden gekenmerkt door  

      hun gedrag, wijsheid, prioriteiten, kennis en gehoorzaamheid.  

Er is een voegwoord “en” tussen Efeziërs 5:17 en Efeziërs 5:18 in de oorspronkelijke Griekse tekst. Dus wordt de 

christen die met de Geest vervuld is ook gekenmerkt door het volgende in Efeziërs 5:15-17.  

• Een Geestvervulde christen let nauwgezet op hoe hij zich gedraagt (wandelt). Hij doet niet alleen wat recht is in zijn 

eigen ogen, maar wat recht is in Gods ogen (Richteren 21:25). In elk aspect van zijn leven toont hij dat hij de oude 

onafhankelijke levensstijl van de wereld heeft verworpen en een levensstijl van gerechtigheid en heiligheid heeft 

aangenomen.  

• Een Geestvervulde christen is altijd vol van praktische wijsheid. Hij gebruikt de beste middelen om de hoogste 

doelen te bereiken. Hij past zijn kennis van de Bijbel in zijn dagelijks leven toe op een manier die God verheerlijkt.  

• Een Geestvervulde christen buit de tijd en gelegenheden die God hem geeft uit.  

• Een Geestvervulde christen jaagt doelbewust naar de wil van God, zoals het in de Bijbel geopenbaard wordt, te 

kennen en te gehoorzamen. 
 

F. DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST 
 

Lees Romeinen 8:9-16; Galaten 5:13-25.  

Ontdek en bespreek. Hoe drukt de tegenwoordigheid van de zondige natuur enerzijds en de tegenwoordigheid van de 

Heilige Geest Zich anderzijds uit in het leven van een christen?  
 

1. De manifestatie van de zondige natuur.  
 

De inwonende zondige natuur drukt zich uit in fysieke zonden zoals seksuele immoraliteit en buitensporigheid, in 

geestelijke zonden zoals afgoderij en occultisme, en in sociale zonden zoals zelfzuchtige ambities, vijandschap en 

moord. 
 

2. De manifestatie van de Heilige Geest. 
  

De inwonende Heilige Geest drukt Zichzelf uit in de vrucht van de Geest. Hij drukt Zich uit in belangrijke geestelijke 

deugden zoals liefde, blijdschap en vrede; in sociale deugden zoals geduld, vriendelijkheid en goedheid; en relationele 

deugden zoals trouw aan God, zachtmoedigheid tegenover mensen en zelfbeheersing.  
 

Als je een christen bent, behoor je aan Christus en Zijn Geest woont in je lichaam. Dan heb je de verplichting niet 

langer te leven onder de heerschappij van je zondige natuur, maar onder die van de inwonende Heilige Geest. De 

Heilige Geest is gekant tegen de manifestaties van de zondige natuur en zal je helpen deze manifestaties te doden. De 

Heilige Geest produceert liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing in je. De Heilige Geest zal je leiden op de weg die God wil dat je gaat (zie Psalm 32:8; Psalm 143:10). 
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Zo wordt de Heilige Geest de belangrijkste kracht en invloed in je leven. Je zult meer en meer aan Hem onderdanig zijn 

en met Hem meewerken. 
 

G. DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST 
 

1. De aard van genadegaven (geestesgaven). 
 

 (1) Genadegaven zijn letterlijk gaven van Gods soevereine genade,  

      die ook uit vermogens en functies kunnen bestaan.  

“Er is een verscheidenheid van genadegaven” (1 Korintiërs 12:4). Deze kunnen heel gewone of speciale vermogens of 

functies zijn. Bijvoorbeeld, sommige christenen ontvangen het gewone of bijzondere vermogen (bediening, dienst) van 

profeteren (verkondigen), onderricht geven of bemoedigen (Romeinen 12:6-8) en andere christenen ontvangen de 

gewone of bijzondere functie (ambt) van profeet (verkondiger), leraar of pastor (Efeziërs 4:11; zie Romeinen 12:4). 

Deze functies (ambten) impliceren niet automatisch posities van leiderschap, maar wel dienende taken (1 Petrus 4:10).  
 

 (2) Genadegaven worden uitgedrukt in een verscheidenheid van bedieningen.  

“Er is een verscheidenheid van bedieningen” (1 Korintiërs 12:5). Bijvoorbeeld, genadegaven mogen uitgedrukt worden 

in de bediening van de verkondiging van Gods Woord, in de bediening van evangelisatie onder mensen die verloren zijn 

of in de bediening van onderricht en hoeden van mensen die behouden zijn (Efeziërs 4:11-12).  
 

 (3) Genadegaven hebben een verscheidenheid van werkingen (resultaten). 

“Er is een verscheidenheid van werkingen” (1 Korintiërs 12:6). Bijvoorbeeld, genadegaven van genezingen (meervoud) 

verwijzen naar genadegaven die mensen fysiek, emotioneel of geestelijk genezen. Bovendien verwijzen deze 

genadegaven naar genezingen door heel gewone middelen (als door artsen en therapeuten) of naar genezingen door 

wonderbaarlijke middelen (bijvoorbeeld, gebed, geloof) (1 Korintiërs 12:9).  
 

 (4) Genadegaven zijn manifestaties van de Geest.  

De verschillende genadegaven zijn manifestaties van de tegenwoordigheid en het werk van de Heilige Geest in de 

gelovigen (1 Korintiërs 12:7).  
 

2. De beperkingen van genadegaven.  
 

 (1) Genadegaven zijn onvolledig in elk lijst.  

Er worden heel wat genadegaven genoemd in Romeinen 12:4-8; 1 Korintiërs 7:1,7; 12:7-10,28-30; 14:6,26; Efeziërs 

4:11; 1 Petrus 4:10-11. Geen van deze lijsten maakt er aanspraak op volledig te zijn. Er zijn waarschijnlijk genadegaven 

die niet genoemd worden. Bijvoorbeeld, het vermogen om kleren te maken (Exodus 28:3; 35:25,35), allerlei andere 

handvaardigheden (Exodus 31:1-6); vakkundigheid in bouwen (Exodus 35:10; 36:1), vaardigheid in het bespelen van 

muziekinstrumenten (Psalm 33:2-3), vaardigheid in het schrijven van gedichten en muziek (Psalm 45:1) en vaardigheid 

in leiderschap (Psalm 78:72).  
 

 (2) Genadegaven worden door de Gever beperkt.  

God geeft verschillende genadegaven uit genade en op grond van Zijn soevereine besluit. Hij bepaalt welke genadegave 

een christen toebedeeld wordt (1 Korintiërs 12:11).  
 

Geen enkele christen ontvangt alle genadegaven en alle christenen ontvangen niet dezelfde genadegave. Bijvoorbeeld, 

niet alle christenen zijn leiders en niet alle christenen kunnen in tongen spreken (1 Korintiërs 12:29-30).  
 

Christenen zijn het niet eens met elkaar over de vraag of elk individuele christen wel een genadegave ontvangt of niet.  

• Het woord “ieder’ in de Bijbel kan een heel algemene betekenis hebben in de zin van “ieder mens die ooit geleefd 

heeft” (Romeinen 2:6) of iedere christen die ooit geleefd heeft (Handelingen 2:38; Romeinen 12:3; 14:12). Daarom 

geloven sommige christenen dat het woord “ieder” in 1 Korintiërs 7:7, 12:7, 14:26 en 1 Petrus 4:10 betekent dat 

iedere christen een of ander genadegave ontvangen heeft. Dit is mogelijk.  

• Maar het woord “ieder” in de Bijbel kan ook beperkte betekenis hebben in de zin van “ieder die tot een bepaald 

groep of categorie hoort.” Bijvoorbeeld, iedere huichelaar (Lukas 13:15), ieder mens in de schare (Johannes 6:7) of 

iedere christen in Judea die iets nodig had (Handelingen 4:35). Daarom geloven andere christenen dat het woord 

“ieder” in 1 Korintiërs 7:7, 12:7, 14:26 en 1 Petrus 4:10 een beperkte betekenis heeft in de zin van iedere christen in 

het Lichaam van Christus aan wie de Heilige Geest op soevereine wijze een genadegave gegeven heeft (1 Korintiërs 

12:11,28-30). Het is daarom niet absoluut noodzakelijk om vol te houden dat elke individuele christen een of ander 

genadegave ontvangen heeft.  
 

Efeziërs 4:7 zegt, “Maar aan ieder van ons is de genade (Grieks: charis) gegeven naar de maat van de gave van 

Christus”. Het zegt niet dat iedere christen een genadegave ontvangen heeft, maar wel dat iedere christen genade 

ontvangen heeft. Gods genade is veel meer dan Zijn genadegaven. Iedere christen ontvangt een specifieke hoeveelheid 

(maat) van de buitengewone werkingen van Gods genade. Bijvoorbeeld, sommige christenen ontvangen van God 

genade om een geestelijk fundament te leggen (1 Korintiërs 3:10), terwijl andere christenen van God kracht ontvangen 

om harder dan andere christenen te werken (1 Korintiërs 15:10). Sommige christenen ontvangen van God de kracht om 

te volharden onder moeilijk omstandigheden (2 Korintiërs 12:9), terwijl andere christenen van God het vermogen en de 
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vaardigheid ontvangen om zendingswerk in vreemde landen te verrichten (Galaten 2:9). Zo ook ontvangen andere 

christenen specifieke genadegaven (Grieks: charismata) van God (Efeziërs 4:11; 1 Petrus 4:10-11). 
 

 (3) Genadegaven zijn beperkt in omvang.  

Niet alleen is Gods genade, maar ook Zijn genadegaven zijn beperkt in omvang – zij zijn altijd “afgemeten” (Efeziërs 

4:7). Dit betekent dat degene die een of andere genadegave ontvangen heeft, het alleen in een beperkt omvang bezit. 

Bijvoorbeeld, sommige christenen ontvangen de genadegave om onderricht aan kinderen te geven, terwijl anderen de 

genadegave ontvangen om onderricht aan volwassenen te geven. Sommige christenen met de genadegave van 

onderricht kunnen heel mooie verhalen vertellen, terwijl anderen met de genadegave van onderricht de Bijbel heel goed 

kunnen uitleggen. Niemand geeft onderricht aan iedereen in de wereld en niemand is een volmaakt leraar die over elke 

mogelijke vaardigheid beschikt (behalve Jezus Zelf).  
 

3. Het doel van genadegaven. 
 

Er zijn vier duidelijke doelen voor de christenen met genadegaven: 

• De genadegave moet ingezet worden om andere christenen te dienen en niet om jezelf belangrijk te maken (1 Petrus 

4:10-11). 

• De genadegaven moeten ingezet worden om de wereldwijde Gemeente (Kerk) op te bouwen, en niet alleen maar om 

een bepaald kerkgenootschap te bevorderen (1 Korintiërs 12:7; 14:12).  

• Bepaalde genadegaven moeten ingezet worden om christenen toe te rusten om een of ander bediening in de 

(wereldwijde) Gemeente uit te voeren (Efeziërs 4:12). 

• De genadegaven moeten ingezet worden om God in alles te verheerlijken (1 Petrus 4:11).  
 

H. ANDERE LESSEN OVER DE HEILIGE GEEST 
 

1. De Persoon en functies van de Heilige Geest. Zie handleiding 2, les 21. 

2. De doop, vervulling en vrucht van de Heilige Geest. Zie handleiding 4, les 45. 

3. De genadegaven van de Heilige Geest. Zie handleiding 7, les 36. 

4. Meer genadegaven. Zie handleiding 7, supplement 12. 

  

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) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

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

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over  “het Pinksterfeest” – herdenking van de uitstorting van de Heilige  

    Geest samen met een persoon of een kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 2 Korintiërs 1 - 3. 

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

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (4) Johannes 3:16. Repeteer elke dag de laatste vijf  

    Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 3.  

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

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

7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie en deze opdracht.  


