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De Geest die God vertegenwoordigt 
De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. 
Hoe wordt de Heilige Geest hier genoemd? 
 
Joh 14:16,17,26 
   
In deze tekst gaat het over iemand die Geest is, een persoon. In het OT en NT lezen we regelmatig 
dat de Geest spreekt. Dingen spreken niet, maar personen wel. 
 
Wat wordt er in deze tekst gezegd over het spreken van de Heilige Geest? 
 
Joh 16:13,14 
   
Dit hebben we ook gezien in het leven van Jezus. Hij sprak wat God de Vader hem liet zien. De 
Heilige Geest doet precies hetzelfde. 
De Heilige Geest is dus een persoon, niet zoals Jezus met een lichaam op aarde, maar hij spreekt 
wel. Hij kan blij en verdrietig zijn. Hij heeft wijsheid, liefde, vrede en hoop. 
 
De Heilige Geest in het OT en in het NT 
De Heilige Geest is vanaf het begin van de schepping aanwezig.  
1 Sam 16:13  
Op veel plaatsen in het OT lezen we dat de Geest van God op mensen kwam. 
Richt 14:5,6 
Hij rustte bepaalde mensen toe met de kracht van God. 
Ex 35:30-35 
Hij gaf inzichten om iets te ontwerpen en te creëren. 
Ezech 37:1-4 
Ook gaf hij profetische gedachten aan mensen. 
2 Kron 7:1-3  
Soms was de aanwezigheid van Gods Geest zo krachtig dat mensen niet konden blijven staan. 
 
De Heilige Geest in het NT 
Toch is er een groot verschil op te merken in de aanwezigheid van de Heilige Geest in het OT en in 
het NT. Het grote verschil ontstond toen Jezus de macht over satan had verbroken en Jezus 
terugging naar de Vader. Jezus beloofde zijn leerlingen (discipelen) dat hij ze niet als wees achter 
zou laten. 
 
Waar zal de Geest wonen? 
 
Joh 14:17,18 
   
Jezus verliet de aarde en ging terug naar de Vader, maar stuurde de Heilige Geest naar ons. Die 
Geest komt in ons wonen: dezelfde persoon die Jezus in Maria verwekte en die Jezus vervulde toen 
hij werd gedoopt.  
Luk 3:21,22 Luk 4:1 
De Heilige Geest wil nu in alle mensen komen die dorst hebben naar hem en erom vragen.  
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Hoe worden wij, de gelovigen, hier genoemd?  
 
1 Cor 3:16,17 
   
In het OT zien we dat de Joden naar de tempel gaan om God te aanbidden. In het boek Handelingen 
zien we dat de discipelen vervuld worden met de Geest van God. Hij woont nu in de discipelen! Dit is 
wat God de Vader altijd bedoeld heeft. Door Jezus is de tempel, ons lichaam, nu schoon. De Heilige 
Geest kan nu in ons wonen. Halleluja! 
 
De belangrijkste taak 
Wie maakt levend en wat brengt de Geest? 
 
Joh 6:63   
Rom 8:4b-6 
  
  
Als de Heilige Geest in ons komt, dan ontvangen wij het leven van God in ons. Wij worden opnieuw 
geboren (in deel 3 gaan we hier verder op in). 
De Heilige Geest verwekt in ons wat God altijd heeft gewild. Hij wilde dat wij zijn kinderen zouden 
worden, zijn erfgenamen op aarde. Zodat we net als Jezus het koninkrijk op aarde zouden brengen. 
 
Wat gebeurt er als we de Geest van God ontvangen? 
 
Rom 8:15-17 
   
 
De Heilige Geest in ons geeft ons de overtuiging dat wij kinderen van God zijn.  
 
Het nieuwe verbond 
Toen God een verbond met Abraham sloot, heeft God verteld hoe de zegen via Abraham over het 
volk zou komen. Het volk moest zich dan aan allerlei regels houden. Ze probeerden dit ook. Er werd 
later door Mozes een tent voor God gemaakt. Daar konden de mensen God ontmoeten, hem 
aanbidden en allerlei offers brengen. Toch ging dit plan helemaal mis, elke keer weer opnieuw. De 
mensen konden Gods regels gewoonweg niet houden en bleven slaven van de wet. 
Jezus vertelde zijn discipelen over het nieuwe verbond dat zou komen. De Heilige Geest is het bewijs 
van het nieuwe verbond en de gelovigen zouden dat bewijs als een zegel krijgen. Een zegel wordt 
met een zegelring op een waardevol document gedrukt.. 
Hand 2:38 Ef 1:13 
Het is de Heilige Geest die nu in de gelovigen meehelpt om met God te leven. Hij helpt om 
afhankelijk van God te zijn en op hem te vertrouwen. God woonde niet alleen in Jezus toen hij op de 
aarde was, maar nu ook in de gelovigen. 
 
Wat maakt dood en wat maakt levend? 
 
2 Cor 3:6 
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OPDRACHT: 
 

 Als jij met God wilt gaan leven, dan heb je de Heilige Geest nodig. Je kunt niet zonder hem 
leven. Waarschijnlijk is de Heilige Geest al bezig om je zaken omtrent het koninkrijk van God 
duidelijk te maken. Je kunt zelf je hart open stellen voor de Heilige Geest. Als je Jezus in je hart 
ontvangen hebt, dan woont de Heilige Geest al in je. Maar je kunt Jezus vandaag vragen of hij 
je helemaal vol wil maken van de Heilige Geest. Dan loop je als het ware over en gaan stromen 
van levend water uit je binnenste vloeien. Dit begint met het uitspreken van een verlangen om 
vervuld te worden met de Heilige Geest. God geeft zijn Geest aan allen die hem erom vragen. 

 Joh 7:38-39; Luk 11:13 
 
  Als je zover bent kunt je bijvoorbeeld dit gebed bidden. 

“Jezus, ik wil u vragen om mij te vullen met de Heilige Geest. Ik wil vol zijn van de Heilige Geest. 
Heilige Geest, u bent God en u komt van God om mij te helpen met hem te leven. Ik verlang 
naar u en stel mijn hele hart voor u open. U bent welkom.” 
 
Neem nu de tijd om God te aanbidden en vertrouw hem dat hij je gaat vervullen met zijn Geest. 
Je kunt natuurlijk ook met je eigen woorden Gods Geest in je leven vragen. 
Tip: je kunt aanbiddingsmuziek aanzetten. Dit is muziek die gaat over wie God is en wat hij 
heeft gedaan. Je kunt dan makkelijker jezelf openen voor God. De Geest van God houdt van 
muziek. 
Je kunt ook gewoon in de natuur gaan wandelen. Hij heeft dit allemaal gemaakt. Door ernaar te 
kijken, kun je ook je hart makkelijker openen voor de Heilige Geest. 
Als je van binnen stil bent, dan is het een mooi moment om de Heilige Geest binnen te vragen. 

 
 Vraag aan je mentor hoe hij/zij leeft met de Heilige Geest. Hoe is je mentor vervuld met de Geest 

van God? Spreek samen over het verschil tussen proberen te leven naar de wet of te leven door 
de veranderende kracht van de Heilige Geest. 
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Joh 14:16,17,26 
16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem 
niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem 
niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie 
en zal in jullie blijven. 
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 
Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles 
duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 
ik tegen jullie gezegd heb. 
 
Joh 16:13,14 
13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij 
komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal 
niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen 
wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen 
gaat. 
14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, 
zal hij mij eren. 
 
1 Sam 16:13 
13 Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te 
midden van zijn broers. Van toen af aan was David 
doordrongen van de geest van de HEER. Daarna 
vertrok Samuël weer naar Rama. 
 
Richt 14:5,6 
5 Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar 
Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna 
kwam opeens een leeuw brullend op hem af. 
6 Toen voer de geest van de HEER in hem en met 
zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het 
een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en 
moeder sprak hij er met geen woord over. 
 
Ex 35:30-35 
30 En Mozes sprak tot de kinderen Israëls: Ziet, de 
Heer heeft bij name geroepen Bezaleël, den zoon 
van Uri, den zoon van Hur, uit den stam van Juda, 
31 en heeft hem vervuld met den Geest Gods, opdat 
hij wijs, schrander en geschikt zij tot allerlei werk; 
32 om kunstig te arbeiden in goud, zilver en koper, 
33 edelgesteenten te snijden en in te zetten, hout te 
timmeren, en allerlei kunstigen arbeid te verrichten; 
34 en heeft hem ook in zijn hart gegeven, om 
anderen te onderwijzen, hem en Aholiab, 
Ahisamachs zoon, uit den stam van Dan. 
35 Hij heeft hun het hart met wijsheid vervuld, om 
allerlei werk te maken, te snijden, te werken en te 
borduren 
 
 
 

 
 
 
Ezech 37:1-4 
1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER 
gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij 
neer in een dal vol beenderen. 
2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo 
zag ik dat er verspreid over het dal heel veel 
beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 
3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze 
beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: 
‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 
4 Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze 
beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de 
woorden van de HEER ! 
 
2 Kron 7:1-3 
1 Toen Salomo zijn gebed tot de HEER beëindigd 
had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het 
brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit 
van de HEER vulde de tempel. 
2 De priesters konden niet naar binnen gaan, want 
de tempel was gevuld door de majesteit van de 
HEER. 
3 Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van 
de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het 
plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de 
HEER: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 
 
Joh 14:17,18 
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem 
niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem 
niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie 
en zal in jullie blijven. 
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie 
terug. 
 
Luk 3:21,22 
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus 
was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de 
hemel geopend 
22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van 
een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de 
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik 
vreugde.’ 
 
Luk 4:1 
1 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de 
Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig 
dagen rond in de woestijn, 
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1 Cor 3:16,17 
16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat 
de Geest van God in uw midden woont? 
17 Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God 
hem vernietigen, want Gods tempel is heilig-en die 
tempel bent u zelf. 
 
Joh 6:63 
63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot 
niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. 
 
Rom 8:4b-6 
Ons leven wordt immers niet langer beheerst door 
onze eigen natuur, maar door de Geest. 
5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is 
gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden 
door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 
6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar 
wat de Geest wil brengt leven en vrede. 
 
Rom 8:15-17 
15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als 
slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen 
aanroepen met ‘Abba, Vader’. 
16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods 
kinderen zijn. 
17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn 
erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met 
Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in 
zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods 
luister. 
 
Hand 2:38 
38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige 
leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 
 
Ef 1:13 
13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid 
gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent 
u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de 
heilige Geest die ons beloofd is 
 
2 Cor 3:6 
6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe 
verbond te dienen: niet het verbond van een 
geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de 
letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Joh 7:38-39 
38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen 
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.  
39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem 
geloofden zouden ontvangen; 
 

Luk 11:13 
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al 
goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader 
in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie 
hem erom vragen. 
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