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ZEVENDE DAG ADVENTISTEN GELOVEN … 
 

God de eeuwige Geest was met de Vader en de Zoon werkzaam in de 
schepping, vleeswording en verlossing. Hij is net zozeer een Persoon als de 

Vader en de Zoon. Hij inspireerde de schrijvers van de Bijbel. Hij vulde 
Christus’ leven met macht. Hij trekt en overtuigt de mens; en degene die 

gehoor geeft, vernieuwt en verandert Hij naar het beeld Gods. Gezonden door 
de Vader en de Zoon, om altijd bij Zijn kinderen te zijn, deelt Hij geestelijke 

gaven uit aan de gemeente, geeft Hij haar kracht om van Christus te getuigen en 
leidt haar, in overeenstemming met de Schrift, in alle Waarheid. –  

Fundamenteel Geloofspunt nr. 5 
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Hoofdstuk 5 
GOD, DE HEILIGE GEEST  

  
 Hoewel de kruisiging Jezus' volgelingen had verbijsterd, pijn gedaan en verschrikt, 
bracht de opstanding ochtendgloren in hun leven. Toen Christus de ketenen van de dood 
verbrak, gloorde het Koninkrijk van God in hun harten.  
 Nu brandde er een onblusbaar vuur in hun zielen. Geschillen die een paar weken 
geleden nog vervelende barrières opgetrokken had tussen de discipelen, smolten weg. Ze 
beleden hun fouten aan elkaar en openden zich volledig om Jezus te ontvangen, hun 
opgevaren Koning. 
 De eenheid, van de eens verstrooide kudde, groeide toen zij dag na dag in gebed 
doorbrachten. Op een onvergetelijk dag waren ze God aan het prijzen toen “een geluid, 
gelijk  als van een geweldigen, gedreven wind”, in hun midden losbarstte. Alsof het branden 
van hun hart zichtbaar werd, verschenen er vurige vlammen op ieders hoofd. Als een razend 
vuur daalde de Heilige Geest op hen neer.  
 Gevuld met de Geest, konden de discipelen hun vurige liefde en blijdschap in Jezus 
niet bevatten. Publiekelijk en enthousiast begonnen ze het goede nieuws van verlossing te 
verkondigen. Gealarmeerd door het geluid, stroomde een schare van lokale inwoners samen 
met pelgrims vanuit vele naties, naar het gebouw. Gevuld met verbazing en verwarring 
hoorden zij – in hun eigen taal – krachtige getuigenissen van Gods almachtige werken, 
gesproken door onervaren Galliërs.  
 “Ik begrijp het niet” zeiden sommigen, “Wat wil toch dit zijn?” Anderen deden het af 
met “Zij zijn vol zoeten wijn”. “Nee” riep Petrus boven het geluid van de menigte uit, “want 
het is eerst de derde ure van den dag. … Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, 
en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat 
gij nu ziet en hoort” (Handelingen 2). 
 
Wie is de Heilige Geest? 
 De Bijbel verklaart dat de Heilige Geest een Persoon is, niet een onpersoonlijk 
kracht. Verklaringen zoals “Want het heeft den Heiligen Geest en ons goedgedacht” 
(Handelingen 15: 28) openbaart dat de eerste gelovigen Hem zagen als een Persoon. Ook 
Christus sprak over Hem als een apart Persoon. Hij zie: “Die zal Mij verheerlijken; want Hij 
zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.” (Johannes 16: 14). De Schriften 
verwijzen naar de drie-enige God en beschrijven de Geest als een Persoon (Mattheüs 28: 19; 
2 Korinthe 13: 14). 
 De Heilige Geest heeft een persoonlijkheid. Hij strijd (Genesis 6: 3), onderwijst 
(Lukas 12: 12), overtuigt (Johannes 16: 8), leidt kerkelijke zaken (Handelingen 13:2), helpt 
en bemiddeld (Romeinen 8: 26), inspireert (2 Petrus 1:21) en heiligt (1 Petrus 1: 2). Deze 
activiteiten kunnen niet worden uitgevoerd door alleen maar een macht, invloed of een 
eigenschap van God. Alleen een Persoon kan dit doen. 
 
De Heilige Geest is waarlijk God. 
 De Schriften zien de Heilige Geest als God. Petrus zegt tegen Ananias “waarom heeft 
satan uw hart vervuld, dat gij den Heilige Geest liegen zoudt … Gij hebt de mensen niet 
belogen, maar Gode” (Handelingen 5: 3-4). Jezus definieerde de onvergeeflijke zonde als 
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“lastering tegen de Geest” Hij zei: “En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den 
Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest 
gesproken zal hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de 
toekomende.” (Mattheüs 12: 31-32). Dit kan alleen waar zijn als de Heilige Geest God is. 
 De Schriften associeert Goddelijke eigenschappen met de Heilige Geest. Hij is leven. 
Paulus verwijst naar Hem als de “Geest des levens” (Romeinen 8: 2). Hij is Waarheid. 
Christus noemt Hem “de Geest der waarheid” (Johannes 16: 13). De uitdrukking “de liefde 
des Geestes” (Romeinen 15: 30) en “de Heiligen Geest Gods” (Efeze 4: 30), laten zien dat 
liefde en heiligheid een deel van Zijn natuur zijn. 
 De Heilige Geest is almachtig. Hij deelt geestelijke gaven uit “aan een iegelijk in het 
bijzonder, gelijkerwijs Hij wil” (1 Korinthe 12: 11). Hij is alomtegenwoordig. Hij “blijve” 
met Zijn volk “in der eeuwigheid” (Johannes 14: 16). Niemand kan aan Zijn invloed 
ontkomen (Psalm 139: 7-10). Hij is ook alwetend, omdat “de Geest onderzoekt alle dingen, 
ook de diepten Gods”  en “Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.” (1 
Korinthe 2: 10-11).  
 Het werk van God is ook verbonden met de Heilige Geest. Schepping en opstanding 
zijn verbonden met Hem. Elihu zei: “De Geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des 
Almachtigen heeft mij levend gemaakt.” (Job 33: 4). En de psalmist zegt: “Zendt Gij Uw 
Geest uit, zo worden zij geschapen” (Psalm 104: 30). Paulus beweerde: “zo zal Hij, Die 
Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn 
Geest, Die in u woont.” (Romeinen 8: 11). 
 Alleen een alomtegenwoordige persoonlijke God, geen onpersoonlijke invloed, noch 
een geschapen wezen, kan het wonder van een Goddelijke Christus verrichten bij een 
persoon, Maria. Op Pinksteren maakte de Geest de ene God-mens, Jezus, alom aanwezig bij 
alle gewillige begunstigden. 
 De Heilige Geest wordt beschouwd als gelijk aan de Vader en de Zoon in de 
doopformule (Mattheüs 28: 19), de apostolische zegen (2 Korinthe 13: 14) en de geestelijke 
verhandeling over de gaven (1 Korinthe 12: 4-6). 
  
De Heilige Geest en de Godheid. 
 Van eeuwigheid leefde God de Heilige Geest binnen de Godheid als het derde lid. De 
Vader, Zoon en Geest zijn gelijkwaardig Zelf-bestaand. Hoewel Elk gelijkwaardig is, werkt 
er een economisch stelsel binnen de Drie-eenheid (zie ook hoofdstuk 2). 
 De waarheid m.b.t. God de Heilige Geest, wordt het beste begrepen zoals gezien door 
Jezus.  Wanneer de Geest bij de gelovigen komt, komt Hij als de “Geest van Christus” – Hij 
komt niet in Zijn Eigen recht, met Zijn Eigen geloofsbrieven. Zijn activiteiten in het verleden 
stellen Christus' missie van verlossing als middelpunt. De Heilige Geest was actief betrokken 
bij de geboorte van Christus (Lukas 1: 35), bekrachtigde Zijn openbaren optreden bij de 
doop (Mattheüs 3: 16-17) en bracht de voordelen van Christus' verzoenoffer en opstanding 
aan de mensheid (Romeinen 8: 11).  
 In de Godheid, lijkt de Geest de rol van uitvoerder te vervullen. Toen de Vader Zijn 
Zoon aan de wereld gaf (Johannes 3: 16) werd Hij uit de Heiligen Geest gegenereerd. 
(Mattheüs 1: 18-20). De Heilige Geest kwam om het plan te voltooien, Hij maakte het 
realiteit. 
 De persoonlijke betrokkenheid van de Heilige Geest bij de schepping wordt gezien in 
zijn aanwezigheid bij de schepping (Genesis 1: 2). De oorsprong en het voortbestaan van 



                                                                                           
 

27 Geloofspunten in Bijbelse uiteenzettingen – Geloofspunt 5 
 

 
ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           4   

leven is afhankelijk van Zijn activiteit; Zijn afwezigheid betekent de dood. De Bijbel zegt dat 
God “Zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem zou Hij tot Zich vergaderen; alle 
vlees zou tegelijk den geest geven en de mens zou tot stof wederkeren.” (Job 34: 14-15; 33: 
4). Wij kunnen een afspiegeling van het scheppingswerk van de Heilige Geest zien in het 
herscheppingswerk in ieder persoon die zich open stelt voor God. God voert Zijn werk uit in 
individuen door de Schepper Geest. Dus in menswording, schepping en herschepping komt 
de Heilige Geest om Gods bedoeling te vervullen.  
 
De beloofde Geest. 
 Wij zijn bedoeld als woonplaats van de Heilige Geest (zie 1 Korinthe 3: 16). De 
zonde van Adam en Eva scheidde hen van beide, de tuin van Eden en de inwonende Geest. 
Deze scheiding duurde voort – de enorme omvang van de goddeloosheid vòòr de zondvloed 
leidde God ertoe te verklaren: “Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens” 
(Genesis 6: 3).  
 In de tijden van het Oude Testament rustte de Geest bepaalde personen uit om een 
speciale taak uit te voeren (Numeri 24: 2; Richteren 6: 34; 1 Samuel 10:6). Soms is Hij “in” 
een personen (Exodus 31: 3; Jesaja 63: 11). Ongetwijfeld hebben oprechte gelovigen altijd 
een bewustzijn van Zijn aanwezigheid, maar de profetieën voorspellen een uitstorting van de 
Geest “over alle vlees” (Joël 2:28) – een tijd dat een grotere manifestatie van de Geest een 
nieuw tijdperk zal inluiden.  
 Terwijl de wereld in de handen bleef van de overweldiger, moest de volle uitstorting 
van de Geest wachten. Voordat de Geest uitgestort kon worden over alle vlees, moest 
Christus Zijn aardse missie uitvoeren en het verzoenoffer brengen. Wijzend op Christus' 
missie als een geestelijke missie, zei Johannes de Doper: “Ik doop u wel met water tot 
bekering; maar Die …. zal u met den Heilige Geest en met vuur dopen” (Mattheüs 3: 11).  
Maar het Evangelie laat niet zien dat Jezus doopte met de Heilige Geest. Enkele uren voor 
Zijn dood, beloofde Jezus Zijn discipelen “Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een andere 
Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid” 
(Johannes 14: 16-17a). Werd de beloofde doop met de Geest ontvangen bij het kruis? Er 
verscheen geen duif op de vrijdag van de kruisiging – alleen duisternis en bliksemschichten. 
 Pas na Zijn opstanding blies Jezus de Geest over Zijn discipelen (Johannes 20: 22). 
Hij zei: “En zie, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u: maar blijft gij in de stad Jeruzalem, 
totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.” (Lukas 24: 49). Deze kracht zou 
worden ontvangen als de Heilige Geest over u komen zal “en gij zult Mijn getuigen zijn … 
tot aan het uiterste der aarde” (Handelingen 1: 8).  
 Johannes schreef: “de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet 
verheerlijkt was.” (Johannes 7: 39). De aanvaarding van het offer van Christus door de 
Vader was de voorwaarde voor de uitstorting van de Heilige Geest. 
 Het nieuwe tijdperk brak pas aan toen onze zegevierende Heiland gezeten was op de 
hemelse troon. Toen pas kon Hij de Heilige Geest sturen in Zijn volheid. Nadat Hij door de 
rechterhand Gods verhoogd was, zei Petrus, heeft Hij de Heilige Geest uitgestort 
(Handelingen 2: 33) over Zijn discipelen, die, in angstig afwachting op deze gebeurtenis, 
eendrachtelijk volhardend in het bidden en smeken bijéén waren (Handelingen 1: 5, 14). Op 
Pinksteren, 50 dagen na Golgotha, barstte het nieuwe tijdperk uit in al haar kracht door de 
aanwezigheid van de Heilige Geest. “En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, 
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gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. …  
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest,” (Handelingen 2: 2,4).  
 De missie van beide, Jezus en de Heilige Geest, waren totaal afhankelijke van elkaar. 
De volheid van de Heilige Geest kon niet eerder gegeven worden nadat Jezus Zijn missie had 
voltooid. En Jezus, op Zijn beurt, was ontvangen door de Geest (Mattheüs 1: 8-21), gedoopt 
met de Geest (Markus 1: 9-10), geleid door de Geest (Lukas 4: 1),  voerde Zijn wonderen uit 
door de Geest (Mattheüs 12: 24-32), gaf Zichzelf op Golgotha door de Geest (Hebreeën 9: 
14-15) en werd, gedeeltelijk, opgewekt door de Geest (Romeinen 8: 11). 
 Jezus was de eerste Persoon Die de volheid van de Heilige Geest ervoer. De 
verbluffende waarheid is dat onze Heere gewillig is de Heilige Geest uit te storten op 
iedereen die ernstig naar Hem verlangen. 
 
De missie van de Heilige Geest. 
 De avond vòòr de dood van Christus, hadden de woorden van Christus' naderende 
afscheid de discipelen zeer ontroerd. Hij beloofde hen direct dat zij de Heilige Geest zouden 
ontvangen als Zijn persoonlijke Vertegenwoordiger. Zij zouden niet als wezen achtergelaten 
worden (Johannes 14: 18). 
 
De oorsprong van de missie. 
 Het Nieuwe Testament laat de Heilige Geest zien op een uniek wijze. Hij wordt 
“Geest van Jezus Christus” (Filippenzen 1: 19; Romeinen 8: 9; 1 Petrus 1:11); “De Geest 
Zijns Zoons” (Galaten 4: 6); “Geest Gods” (Romeinen 8: 9) genoemd. Door Wie is de 
missie van de Heilige Geest ontstaan – door Jezus Christus of God de Vader?  
 Toen Christus de oorsprong van de missie van de Heilige Geest liet zien aan een 
verloren wereld, noemde Hij twee bronnen. Ten eerste verwees Hij naar de Vader “En Ik zal 
den Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven”;  “van den Vader” (Johannes 14: 
16; 15: 26). De doop met de Heilige Geest noemde Hij “de belofte des Vaders” 
(Handelingen 1: 4). Ten tweede verwees Christus naar Zichzelf “zo zal Ik Hem tot u zenden” 
(Johannes 16: 7). Dus de Heilige Geest gaat uit van beide, de Vader en de Zoon. 
 
Zijn missie aan de wereld. 
 Wij kunnen alleen de heerschappij van Christus erkennen door de invloed van de 
Heilige Geest. Paulus zei: “niemand kan zeggen Jezus den Heere [te zijn], dan door den 
Heilige Geest.” (1 Korinthe 12: 3). 
 Ons wordt de verzekering gegeven dat, door de Heilige Geest, Christus “het 
waarachtige Licht” is “Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld” (Johannes 
1: 9). Zijn missie is “de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel” 
(Johannes 16: 8). 
 Ten eerste brengt de Heilige Geest ons tot een diepe overtuiging van zonde, vooral de 
zonde van het niet aannemen van Jezus Christus (Johannes 16: 9). Ten tweede dringt de 
Heilige Geest erop aan de gerechtigheid van Christus aan te nemen. Ten derde waarschuwt 
de Heilige Geest ons over het oordeel, een krachtig instrument in het in beweging brengen, 
van de met zonde verduisterde geest die berouw en bekering nodig heeft. 
 Wanneer wij berouw hebben, kunnen wij opnieuw geboren worden door de doop met 
water en de Heilige Geest (Johannes 3: 5). Dan is een nieuw leven de onze, want wij zijn de 
woonplaats geworden van de Geest van Christus. 
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Zijn missie voor gelovigen. 
 De meerderheid van de teksten m.b.t. de Heilige Geest hebben betrekking op Zijn 
relatie met Gods volk. Zijn heiligende invloed leidt tot gehoorzaamheid (1 Petrus 1: 2), maar 
niemand blijft Zijn aanwezigheid ervaren zonder aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Petrus zegt dat God de Geest gegeven heeft aan diegenen die Hem voortdurende gehoorzaam 
zijn (Handelingen 5: 32).¹ Dus, gelovigen worden gewaarschuwd de Geest niet te weerstaan, 
te bedroeven en uit te blussen (Handelingen 7: 51; Efeze 4: 30; 1 Thessalonicenzen 5: 19). 
 Wat doet de Geest voor gelovigen? 
 1. Hij staat gelovigen bij. Toen Christus de Heilige Geest introduceerde noemde Hij 
Hem “een andere [Parakletos] Trooster” (Johannes 14: 16). Dit Griekse woord is vertaald 
als “Pleitbezorger” (NBV), “Trooster” (SV), “Helper” (LV), maar het kan ook 
“Middelaar”, “Raadgever”, “Voorspraak” of “Advocaat” betekenen. 
 De enige andere Parakletos Die genoemd wordt in de Schrift is Christus Zelf. Hij is 
onze Advocaat of Voorspraak voor de Vader. “Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, 
opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den 
Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;” (1 Johannes 2:1).  
 Als Voorspraak, Middelaar en Helper presenteert Christus ons aan God en openbaart 
God aan ons. Op gelijke wijze begeleidt de Geest ons naar Christus en manifesteert Christus' 
genade aan ons. Dit verklaart dat de Geest “Geest der genade” (Hebreeën 10: 29) wordt 
genoemd. Eén van Zijn grootste bijdragen is de toepassing van de verlossende genade van 
Christus aan mensen (zie 1 Korinthe 15: 10; 2 Korinthe 9: 4; Johannes 4: 5-6). 
 2. Hij brengt de waarheid van Christus. Christus noemde de Heilige Geest “Den 
Geest der waarheid”(Johannes 14: 17; 15: 26; 16: 13). Zijn taak is ook “u indachtig maken 
alles wat Ik u gezegd heb”( Johannes 14: 26) en “Hij zal u in al de waarheid leiden” 
(Johannes 16: 13). Zijn boodschap getuigd van Jezus Christus (Johannes 15: 26). “Hij zal 
van Zichzelven niet spreken,” zei Christus, “maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij 
spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij 
zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.” (Johannes 16: 13-14). 
 3. Hij brengt de aanwezigheid van Christus. Niet alleen brengt Hij de boodschap 
van Christus, Hij brengt de aanwezigheid van Christus. Jezus zei: “Het is u nut, dat Ik 
wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik 
heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.” (Johannes 16: 7). 
 Belast met menselijkheid, was de Mens Jezus niet alomtegenwoordig, daarom was 
het noodzakelijk dat Hij wegging. Door de Geest kon Hij de hele tijd overal zijn. Jezus zei:  
“En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; [Namelijk] den Geest der waarheid,” Hij gaf de verzekering dat de Geest 
zou wonen “bij ulieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom [weder] tot u.” 
(Johannes 14: 16,18). “De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Christus, maar Hij is 
ontdaan van de persoonlijkheid van de mens en is daarvan onafhankelijk.”² (Jezus, de Wens 
der Eeuwen blz. 556).  
 Bij de vleeswording bracht de Heilige Geest de aanwezigheid van Christus bij een 
persoon – Maria. Bij Pinksteren bracht de Geest de zegevierende Christus aan de wereld. 
Christus' belofte – “Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten” (Hebreeën 13: 5) en “Ik 
ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld” (Mattheüs 28:20) – zijn 
gerealiseerd door de Geest. Om deze reden geeft het Nieuwe Testament Hem een titel die 
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nooit eerder gebruikt is in het Oude Testament – “de Geest van Jezus” (Filippenzen 1: 19). 
Door de Geest maken beide, de Vader en de Zoon, de gelovige tot Hun thuis. (Johannes 14: 
23), dus de enige manier dat gelovigen in Christus kunnen blijven is door de Geest. 
 4. Hij leidt het functioneren van de kerk. Omdat de Heilige Geest de aanwezigheid 
van Christus brengt, is Hij de ware Plaatsvervanger van Christus op aarde. Als het blijvende 
middelpunt van gezag in geloofszaken en leerstellingen zijn de manieren waarop Hij de kerk 
leidt volledig in overeenstemming met de Bijbel. Het onderscheidende kenmerk van 
Protestantisme – zonder dit zou er geen Protestantisme zijn – is dat de Heilige Geest de ware 
Vertegenwoordiger van Christus is op aarde. Afhankelijk te zijn van een organisatie, of van 
leiders, of van wijsheid van mensen, is de mens in plaats van het Goddelijke te stellen.”³ 
 De Heilige Geest was direct betrokken bij de oprichting van de apostolische kerk. In 
het  selecteren van zendelingen verkreeg de kerk Zijn leiding door gebed en vasten 
(Handelingen 13: 1-4). Degenen die geselecteerd werden waren bekend om hun openheid 
voor de leiding van de Geest. Het boek Handelingen beschrijft hen als “vervuld met den 
Heiligen Geest” (Handelingen 13: 9, 52). Hun activiteiten stonden onder Zijn leiding 
(Handelingen 16: 6-7). Paulus herinnerde de kerkleiders eraan dat zij op hun positie waren 
geplaatst door de Heilige Geest (Handelingen 20: 28). 
 De Heilige Geest speelde een belangrijke rol in het oplossen van ernstige 
moeilijkheden die de eenheid van de kerk bedreigden. Sterker nog, de Schrift introduceert de 
beslissingen van de eerste kerkenraad met de woorden: “Want het heeft den Heiligen Geest 
en ons goedgedacht ...”(Handelingen 15: 28). 
 5. Hij voorziet de kerk met speciale gaven. De Heilige Geest heeft speciale gaven 
aan Gods volk geschonken. In het Oude Testament kwam de “Geest van de HEERE” op 
individuelen, gaf hen buitengewone krachten om Israël te leiden en te bevrijden (Richteren 3: 
10; 6: 34; 11: 29 etc.) en de bevoegdheid te profeteren (Numeri 11: 17; 25-26; 2 Samuel 23: 
2). De Geest kwam op Saul en David toen zij gezalfd werden als leiders van Gods volk (1 
Samuel 10: 6, 10; 16: 13). Bij sommigen mensen bracht de vervulling van de Geest unieke 
artistieke vaardigheden (Exodus 28: 3; 31: 3; 35: 30-35). 
 Ook in de eerste gemeente was het door de Heilige Geest dat Christus Zijn gaven aan 
de kerk schonk. De Geest verdeelde deze geestelijke gaven over gelovigen die Hij geschikt 
achtte, dus tot nut van de hele gemeente (Handelingen 2: 38; 1 Korinthe 12: 7-11). Hij 
voorzag in de bijzondere kracht die noodzakelijk was om het Evangelie tot aan het einde der 
aarde te verkondigen (Handelingen 1: 8, zie hoofdstuk 16). 
 6. Hij vult de harten van de gelovigen. Paulus' vraag aan de discipelen in Efeze 
“Hebt gij den Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?” (Handelingen 19: 2), is een 
belangrijke vraag aan iedere gelovige. 
 Toen Paulus een negatief antwoord kreeg legde hij zijn handen op deze discipelen en 
zij ontvingen de doop met de Heilige Geest (Handelingen 19: 6). 
 Dit voorval geeft aan dat de overtuiging van zonde, door de Heilige Geest ingegeven 
en de vervulling van de Geest in het leven, twee verschillende ervaringen zijn. 
 Jezus wees op de noodzaak van het opnieuw geboren worden uit water en Geest 
(Johannes 3: 5). Vlak voor Zijn hemelvaart gebood Hij nieuw gelovigen zich te laten dopen 
“in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes” (Mattheüs 28: 19) In 
overeenkomst met Zijn gebod predikte Petrus dat “de gave des Heiligen Geestes” ontvangen 
zou worden bij de doop (Handelingen 2: 38). En Paulus bevestigd de belangrijkheid van de 
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doop met de Heilige Geest (zie hoofdstuk 14) met een dringende oproep dat de gelovigen 
“gevuld” worden “met den Geest” (Efeze 5: 18). 
 De vervulling met de Heilige Geest, veranderd ons naar het beeld van God, dat het 
werk van heiliging voortzet die begonnen is bij de wedergeboorte. God heeft ons verlost 
volgens Zijn barmhartigheid “door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 
Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze 
Zaligmaker” (Titus 3: 5-6).  
 “De afwezigheid van de Geest maakt het evangeliewerk zo krachteloos.  
 Studie, talenten, welsprekendheid, alle natuurlijke en aangeleerde gaven mag men 
bezitten, maar zonder de tegenwoordigheid van de Heilige Geest zal geen hart worden 
bewogen en geen zondaar voor Christus worden gewonnen. Anderzijds, wanneer zij met 
Christus zijn verbonden, als zij de gaven van de Geest bezitten, zullen de armsten en 
eenvoudigsten van Zijn discipelen een kracht bezitten die Zijn invloed op de harten doet 
gelden. God maakt hen het middel waardoor de grootste invloed in het universum kan 
werken.”� (Lessen uit het Leven van alledag blz. 199).  
 De geest is van vitaal belang. Al de veranderingen die Jezus Christus in ons bewerkt 
komen door de dienst van de Heilige Geest. Als gelovigen zouden wij voortdurend bewust 
moeten zijn dat zonder de Geest wij niets kunnen doen (Johannes 15: 5).  
 De Heilige Geest richt nu onze aandacht op het grootste geschenk van Gods liefde, 
aangeboden in Zijn Zoon. Hij smeekt dat wij Zijn oproepen niet weerstaan, maar neemt ons 
aan op de enige manier die ons kan verzoenen met de liefdevolle en genadige Vader. 
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