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De Heilige 

Geest  
Wie is de Heilige Geest? 

1. Een persoon 

Johannes 14:17. 

De Geest is niet een "het" maar een 

"hij."  

Zo wordt in de bijbel altijd over de 

Geest gesproken.  

De Heilige Geest is niet een "iets" 

maar een "iemand". Hij is meer dan 

een onpersoonlijke kracht die van 

God uitgaat. De Geest is een persoon, 

dat wil zeggen Hij heeft een eigen wil, 

gedachten gevoelens en 

zelfbewustzijn.  

Efeze 4:30. 

We kunnen de Geest bedroeven. De 

Geest heeft dus gevoelens. 

1 Kor 12:11. 

"gelijk Hij wil" 

De Heilige Geest heeft een eigen wil. 

De Heilige Geest doet ook allerlei 

dingen die alleen een persoon kan 

doen, zoals b.v. spreken (Hand. 8:29, 

13:2). 

 

2.  God 

Hij is één van de drie personen van de 

drie-enige God (1). 

De Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest (Matth. 28:19). 

De Heilige Geest is God (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De Trooster 

Johannes 14:16,17,25,26 en 16:7 

Het Nederlandse trooster is de  

vertaling van het Griekse woord para-

kleet. Parakleet heeft een ruimere 

betekenis dan trooster. Je kunt het ook 

vertalen met helper. Helper wil 

zeggen: degene die te hulp komt, 

degene die bijstand verleent. Dit is 

precies wat de bijbel zegt dat de 

Heilige Geest doet bij de christen. 

- "evenzo komt de Geest onze 

zwakheid te hulp" (Rom. 8:26) 

- "de bijstand des Geestes" (Filp. 1:19 

; Hand. 9:31) 

Het christelijk leven is een 

bovennatuurlijk leven. De eisen die de 

bijbel geeft zijn in feite onmogelijk 

hoog. We kunnen dan ook niet in 

eigen kracht zo leven als God het van 

ons vraagt. We kunnen dat alleen 

doordat de Geest ons te hulp komt. 

De Geest brengt Gods kracht in ons 

leven. 

- bekleed met kracht uit de hoogte 

(Luc. 24:49) 

- gij zult kracht ontvangen 

(Handelingen 1:8) 

- met kracht gesterkt in de innerlijke 

mens (Efeze 3:16) 

We doen allerlei dingen "door de 

Geest." Zie b.v. Rom. 8:13.  

Omdat de Geest van God in hem 

woonde kon Paulus zeggen: "Ik 

vermag alle dingen in Hem die mij 

kracht geeft" (Filp. 4:13). 

 

4.   De vervanger van Jezus 

Johannes 14:16-20 en :26 
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Wat is de Heilige Geest? 

 

Een mens bestaat uit een 

lichaam, een ziel en een 

geest. 

· Het lichaam is het 

eenvoudigst te begrijpen: dat 

zijn de botten, het vlees, de 

organen, enz. 

Iedereen kan zien en 

begrijpen wat hiermee 

bedoeld wordt; 

· Bij het woord ziel wordt 

het al lastiger. De ziel staat, 

Bijbels, voor het verstand, 

emotie en de wil. 

Denk bijvoorbeeld aan de 

uitdrukking “gekrenkt tot in 

het diepst van zijn ziel”. Dat 

betekent dat iemand tot het 

diepste van zijn gevoelsleven 

geraakt (in dit geval in 

negatieve zin) is door 

bijvoorbeeld een uitspraak. 

De ziel staat (ook) voor 

leven; wanneer iemand sterft 

zeggen we wel eens dat hij 

of zij “ontzield” is. 
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"een andere trooster" (:16) 

Toen Jezus aankondigde dat Hij weg zou gaan (terug naar 

de hemel) zei Hij dat er iemand anders zou komen die de 

zorg voor de discipelen over zou nemen. Jezus was drie jaar 

met de discipelen (met de 12 apostelen) opgetrokken. Hij 

was altijd in hun buurt. Hij had hen geleid, beschermd, 

onderwezen, en vele andere dingen voor hen gedaan. Als 

Jezus weg zou gaan dan zou dat allemaal wegvallen. Dan 

zouden ze als "wezen" achterblijven (:18). Als een kind 

zonder vader en moeder, alleen in de wereld. 

Dit was één van de redenen waarom de discipelen 

schrokken van Jezus mededeling dat Hij weg zou gaan. 

Maar Jezus stelde hen gerust door te zeggen dat er iemand 

anders zou komen die zijn taak, die de zorg voor hen, van 

Hem zou overnemen. Jezus was tot nu toen hun trooster, 

hun helper, geweest, maar er zou een "andere" trooster 

komen.  

Deze trooster zou in eeuwigheid bij hen blijven en Hij zou 

zelfs "in" hen zijn (:17b). 

 

Vragen over de werking van de Heilige 

Geest? 

 

1. Wie of wat is en doet de Heilige Geest? 

De Heilige Geest is de Geest van God, onderscheiden van 

God de Vader en God de Zoon (bijv. Matt. 28:19). De drie 

Goddelijke Personen: Vader, Zoon en Geest, zijn één God. 

De Geest ondersteunt, bemoedigt, troost, onderwijst, 

getuigt, overtuigt, beoordeelt, bidt (Mark. 1:12; Luk. 

4:1,14; Joh. 14: 16,26; 15:26; 16:7v.,13; Hand. 15:28; 

Rom. 8:16,27; 1 Joh. 5:6). Als Persoon kan Hij bedroefd 

worden (Jes. 63:10; Ef. 4:30), als kracht kan Hij uitgedoofd 

worden (1 Tess. 5:19), Hij doorzoekt de diepe dingen van 

God (1 Kor. 2:10v.), Hij zendt dienstknechten van God uit 

(Jes. 48:16; Hand. 13:2), enz. enz. 

 

2. Waarin verschilt de taak van de Heilige Geest van die 

van God de Vader en God de Zoon? 

Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, 

in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God 

zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar zoals 

de Vader voorop staat bij het scheppingswerk en de Zoon 

bij het verlossingswerk, zo staat de Geest voorop bij het 

werk in de mens: de Geest wederbaart, maakt levend, 

vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt (Joh. 3:5; 1 Kor. 15:45; 2 

Kor. 3:6; Tit. 3:5; 1 Tim. 3:16; Rom. 15:16; 1 Kor. 6:11; 2 

Tess. 2:13; 1 Petr. 1:2). 

 

3. Hoe weet je of de Heilige Geest in je woont? 

Dat weet je op grond van de Bijbel: elke ware gelovige 

heeft de Geest inwonend (Ef. 1:13; Rom. 8:9; 1 Kor. 6:19; 

2 Kor. 1:21v.); maar als het goed is, weet je het ook door 

ervaring (zie bijv. Rom. 8:5v.,13-16,23,26 en onder). 

 

4. Hoe weet je of je vervuld bent met de Heilige Geest? 

Dat weet je door de gevolgen van de vervulling met de 

Geest: 

(a) Je ervaart de kracht van de Geest op bijzondere wijze 

in de dienst van God; zie Johannes de doper en Saulus 

(Luk. 1:15; Hand. 9:17). 

(b) Je gaat God grootmaken (Hand. 2:4,11; 10:46; 13:52; 

19:6). In Ef. 5:18-20 (SV) staat: „wordt vervuld met de 

Geest, sprekende onder elkander met psalmen..., zingende 

en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen tijd...‟ 

Uit Hand. 2:13 blijkt dat het aanbiddend vervuld zijn met 

de Geest de indruk kan wekken van dronkenschap, dus 

van een extatische ervaring (vgl. 1 Sam. 1:12-14 en Ef. 

5:18). Het doet denken aan de zinsverrukking van 

Johannes (Openb. 1:10; 4:2). Sommigen die ook vandaag 

vervuld worden met de Heilige Geest, vertonen eendere 

verschijnselen: euforie, zich „zwaar‟ voelen, vallen, 

waggelend lopen, met dubbele tong praten, iets als 

warmte of elektriciteit voelen, enz. (Op dit terrein is er 

trouwens ook veel namaak!) 

(c) Je kunt gaan profeteren, zoals Elizabeth, Zacharias en 

Paulus deden (Luk. 1:41,67; Hand. 13:9-11); (d) Je 

ontvangt de kracht om naar ongelovigen je getuigenis te 

geven (Hand. 4:8,31; vgl. Mark. 13:11). 

 

5. Is deze vervulling hetzelfde als wat soms de ‘doop in 

de Heilige Geest’ wordt genoemd? 

Nee, want de vervulling met de Geest kan vele malen 

gebeuren; zo bijv. Paulus (Hand. 9:17; 13:9) en Petrus 

(2:4; 4:8,31). Maar de doop in de Geest gebeurt net als de 

waterdoop maar één keer: door de Geestesdoop word je 

immers bij het lichaam van Christus ingelijfd, en dat is 

eenmalig (1 Kor. 12:13; vgl. Hand. 1:5; 11:16v.). Wel zijn 

er gelovigen die, bijv. wanneer hun de handen worden 

opgelegd, een bijzondere vervulling met de Geest ervaren 

en dat de „doop‟ in de Geest noemen. 

  

Laat u door de Geest leiden en niet door het vlees! 


