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A. DE AARD VAN DE HEILIGE GEEST. 
 
1. De heilige Geest is persoonlijk. 
 
a. De heilige Geest is persoonlijk.  
De heilige Geest is niet een onpersoonlijke kracht of invloed, maar 
een persoon) (Johannes 14:16-17), want hij heeft verstand, wil en 
gevoel, spreekt en handelt (Johannes 14:26; Handelingen 16:6-7; 
Romeinen 8:27; Efeziërs 4:30).  
 
b. Relatie tot de heilige Geest.  
Het feit dat de heilige Geest persoonlijk is, is heel belangrijk voor 
hoe wij hem ervaren.  
i) Als de heilige Geest alleen maar een kracht of invloed was, dan 
zou ons voortdurende doel zijn, “Hoe kan ik meer van de heilige 
Geest (zijn kracht en invloed) verkrijgen?” (30%, 40% enz).  
ii) Maar als de heilige Geest persoonlijk is, dan zal ons 
voortdurende doel zijn, “Hoe kan de heilige Geest meer aspecten 
van mijn leven beheersen?” “Hoe word ik meer overgegeven aan 
God in Christus?”  
 
2. De heilige Geest is God. 
 
a. Één goddelijk wezen.  
Hoewel het wezen van God ondoorgrondelijk is (Job 11:7-8a; 1 
Timoteüs 6:15-16), kunnen wij zijn wezen begrijpen naar de mate 
waarin hij zichzelf aan ons heeft geopenbaard, eerst door de 
profeten en uiteindelijk door Jezus Christus (Hebreeën 1:1-3; 
Johannes 1:18). We kunnen alleen over God zeggen wat hijzelf 
over zichzelf aan ons geopenbaard heeft!  
 
b. Één God met drie innerlijke onderscheidingen.  
Christenen geloven in één God (niet in drie goden, Exodus 20:3), 
die zichzelf openbaart in één Here op de aarde (cf. 1 Korintiërs 
8:5-6 met Romeinen 11:36). Christenen geloven in één goddelijk 
wezen, die Zichzelf openbaart in drie Personen – wij worden 
gedoopt in de éne Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
heilige Geest (Matteüs 28:19). De uitdrukking “Persoon” 
vertegenwoordigt niet een “individu”, maar duidt op een innerlijke 
onderscheiding die bestaat binnen de eenheid van het goddelijke 
wezen.  
 
c. God als Woord.  
God openbaart zichzelf in zijn schepping en in de menselijke 
geschiedenis door zijn woorden (Hebreeën 1:1-2; Romeinen 2:15) 
en zijn daden (Romeinen 1:19-20).  
 
d. God als Mens.  
God openbaart zichzelf binnen zijn schepping en binnen de 
menselijke geschiedenis als (empirisch) zichtbare Mens, door de 
menselijke natuur aan te nemen zonder zijn goddelijke natuur af 
te leggen (Jesaja 9:6; 11:2; Johannes 1:1,14,18; Filippenzen 2:5-
8; Kolossenzen 1:15; 2:9). Mensen konden hem zien, horen en 
aanraken (1 Johannes 1:1-3).  
 
e. God als Geest.  
En God openbaart zich daarna binnen zijn schepping en binnen de 
menselijke geschiedenis als onzichtbare Geest (Johannes 16:7) 
door in het lichaam van mensen (Johannes 14:16-17) en in de 
christelijke Gemeente (Efeziërs 2:22) te komen wonen. Hij past 
het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus steeds weer en 
weer toe in mensen die in Jezus Christus geloven (Johannes 
16:13-15; Romeinen 8:9-11).  
 
f. De drie-eenheid.  
Zowel de tweede Persoon (Matteüs 1:23; Hebreeën 1:3,8-9)  
alsook de derde Persoon (Romeinen 8:9-10) van God (de 
zogenaamde Drie-eenheid) zijn volkomen God.  
 
 
 
 

3. De namen van de heilige Geest. 
 
a. Namen.  
Het Nieuwe Testament verwijst 254 maal direct naar de heilige 
Geest en noemt de Geest met 39 verschillende namen.  
 
b. Betekenis van Namen.  
Sommige namen verwijzen naar zijn relatie tot God de Vader en 
God de Zoon (Romeinen 8:9-10). Sommige bevestigen zijn 
essentiële goddelijke wezen als “Here” (2 Korintiërs 3:18). 
Sommige namen verwijzen naar zijn essentiële karakter als 
“heilig”. En sommige namen verwijzen naar zijn werk in 
christenen, als “de Geest van de waarheid” (Johannes 14:17) en 
“de Geest van de genade” (Hebreeën 10:29).  
 
4. De symbolen van de heilige Geest. 
 
Vuur, wind, water, olie, zegel en onderpand zijn bijvoorbeeld 
symbolen van de heilige Geest.  
 
a. Vuur.  
In Handelingen 2:3 waren “de tongen als van vuur” een symbool 
van de gave van de heilige Geest om het evangelie met kracht en 
met vurige ijver en liefde te verkondigen.  
 
b. Wind.  
In Handelingen 2:2 was “het geluid als van een geweldige 
windvlaag” een symbool van de machtige doch onzichtbare 
werking van de heilige Geest. In Johannes 3:3-8 is “de wind die 
waait waar hij wil” een symbool van het onvoorspelbare en 
onweerstaanbare werk van de heilige Geest bij de wedergeboorte 
en vernieuwing van mensen.  
 
c. Water.  
In Johannes 7:37-39 is “stromen van levend water” een symbool 
van de heilige Geest als de Bron van volledige verlossing, 
eeuwigdurende bevrediging en aanhoudende zegen voor andere 
mensen.  
 
d. Olie.  
In 2 Korintiërs 1:21-22 is “zalving met olie” een symbool dat wij de 
heilige Geest met al zijn functies ontvangen hebben en dat wij 
toegerust zijn voor een profetische, priesterlijke en koninklijke taak 
op aarde.  
 
e. Zegel.  
“Verzegeling met een zegel” is een symbool dat wij echt door God 
wedergeboren zijn, aan God toebehoren, door God beschermd 
worden en met Gods kracht begiftigd worden.  
 
f. Onderpand.  
“Betaling van het onderpand of eerste uitbetaling” is een symbool 
dat wij de heilige Geest ontvangen hebben. Hij is de garantie dat 
God uiteindelijk de volle erfenis aan ons (christenen) zal geven. 
 
B. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST IN MENSEN 
 
De heilige Geest vertegenwoordigt Jezus Christus op aarde, werkt 
in ongelovige mensen op aarde en in alle ware christenen op 
aarde.  
 
1. De heilige Geest vertegenwoordigt Jezus Christus.  
 
a. Vertegenwoordiger.  
Jezus beloofde dat hij zijn leerlingen niet als wezen achter zou 
laten, maar dat hijzelf tot hen zou komen in de Persoon van de 
Trooster (Johannes 14:16-18). Het woord “Trooster” (Grieks: 
parakletos) kan het best vertaald worden met 
“vertegenwoordiger”, “iemand die geroepen wordt om naast je te 
staan om je te helpen”, vooral tegen een aanklager. Daarom wordt 
het woord “parakletos” ook wel met “Advocaat, “Voorspraak”, 
“Raadsman” of “Helper” vertaald.  

Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16) studie
DE PERSOON EN FUNCTIES VAN DE HEILIGE GEEST 
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b. Vertegenwoordiger van Jezus Christus.  
De heilige Geest is in eerste instantie niet de Vertegenwoordiger 
van christenen, maar de Vertegenwoordiger van Jezus Christus! 
Hij getuigt van Christus (Johannes 15:26), Hij leidt de leerlingen in 
de volle waarheid, die hij van Christus hoort (Johannes 14:26) en 
hij verheerlijkt Christus (Johannes 16:13-15). Wanneer Christus zei 
dat hij “een andere Trooster” aan de leerlingen zou geven 
(Johannes 14:16-17), dan bedoelde hij niet een ander historisch 
persoon in de toekomst, maar “een ander Persoon van de Drie-
eenheid”.  
De heilige Geest is dezelfde God, maar een ander Persoon. Hij vult 
de plaats van de tweede Persoon, die naar de hemel opgevaren is. 
De heilige Geest wordt aan de christen gegeven om voor de 
christenen op aarde te zijn alles wat Christus zou zijn als hij nog 
als mens persoonlijk aanwezig op de aarde was!  
Daarom kan de heilige Geest niet van Christus gescheiden worden 
en ook niet gescheiden van Christus ontvangen worden! De heilige 
Geest is: “God bij ons of God in ons” (Johannes 14:16-17). Hij is: 
“Christus in ons” (Romeinen 8:9-10).  
 
2. De heilige Geest overtuigt de ongelovigen. 
 
De heilige Geest overtuigt de mensen in de wereld van zonde (dat 
zij Gods doel missen), van gerechtigheid (dat zij door geloof in het 
volbrachte verlossingswerk van Christus de gerechtigheid van 
Christus ontvangen) en van oordeel (dat zij, als zij Christus 
verwerpen, veroordeeld blijven onder de toorn van God (Johannes 
16:8-11; cf. 3:16-18,36). 
 
3. De heilige Geest past het volbrachte verlossingswerk 
van Christus toe in gelovigen. 
 
Het doel van de heilige Geest is niet om aan ons sensationele 
persoonlijke ervaringen te geven, maar om ons te veranderen en 
te vernieuwen. Zijn doel is om God te verheerlijken door Gods 
eeuwige verlossingsplan, dat in Christus volbracht werd (Efeziërs 
1:4; Romeinen 8:29-30), in de tijd en geschiedenis te realiseren in 
ons leven.  
 
a. Wedergeboorte.  
De toepassing van het volbrachte verlossingswerk van Christus 
begint met de wedergeboorte, wanneer de Geest van God onze 
dode geest tot nieuw leven wekt en in ons lichaam komt wonen. 
Omdat wedergeboorte een soeverein werk van God is (Johannes 
3:3-8; 2 Tessalonicenzen 2:13-14; Titus 3:3-7), worden wij alleen 
door Gods genade of ontferming behouden (Efeziërs 2:5-9).  
 
b. Zekerheid.  
De heilige Geest geeft ons volkomen zekerheid dat wij kinderen 
van God zijn (Romeinen 8:16), dat God ons volkomen (100%) 
rechtvaardig verklaard heeft, dat God alle gebeurtenissen in ons 
leven ons ten goede beheerst – hoe pijnlijk ze ook al mogen zijn -, 
en dat God niet zal toelaten dat een toekomstige gebeurtenis ons 
zou kunnen scheiden van zijn liefde voor ons (Romeinen 8:31-39)!  
 
c. Kennis en gehoorzaamheid.  
De heilige Geest spreekt voortdurend specifieke woorden uit de 
bijbel in de verschillende situaties van ons leven (Matteüs 
4:4,7,10; Efeziërs 6:17). Dus de heilige Geest werkt Gods plan uit 
in ons persoonlijke leven door middel van de woorden van de 
bijbel. Daarom is bijbellezen, bestuderen, mediteren, uit het hoofd 
leren en toepassen zo belangrijk! Verharding van hart is een teken 
van verzet tegen de heilige Geest (Handelingen 7:51; Hebreeën 
3:15). Allen in de gemeente moeten horen (luisteren en 
gehoorzamen) wat Christus door zijn Geest tot de gemeente zegt 
(Openbaring 2:1,7). De nadruk in de leiding van Gods Geest valt 
niet op nieuwe subjectieve kennis, maar op gehoorzaamheid van 
Gods al geopenbaarde kennis in de bijbel! 
 
d. Groei en heiliging.  
De heilige Geest verandert en vernieuwt ons doordat wij de 
werken van het vlees doden (Romeinen 8:13-16; Galaten 5:19-21) 
en de vrucht van de Geest dragen (Galaten 5:22-23). Leven, 
wandelen, het spoor houden en ons laten leiden door de Geest 
(Galaten 5:16,18,25) betekent dat Christus als Heer ons steeds 
meer en meer gaat beheersen en beïnvloeden en dat wij ons 

steeds meer en meer gaan onderwerpen aan zijn gezag en aan 
zijn wil. Christus wordt door de heilige Geest de beheersende 
invloed in ons leven - wij onderwerpen ons aan hem en werken 
mee met hem. Dan zal de Geest tegen onze zondige natuur 
strijden en ons in staat stellen de manifestaties van onze zondige 
natuur te overwinnen. Dan zal de Geest ook vrucht dragen in ons 
leven. Mensen die de gezindheid van de Geest hebben, willen, 
kunnen en zullen zich onderwerpen aan Gods woord 
(geboden)(Romeinen 8:5-8).  
 
e. Voorbede.  
De heilige Geest helpt ons in allerlei zwakheden, zowel in het 
lijden onder een gebroken wereld als in het lijden voor de zaak 
van Christus. Hij helpt ons ook in onze zwakheid met betrekking 
tot gebed (Romeinen 8:26-27). Hoewel wij christenen weten 
waarvoor wij over het algemeen moeten bidden (Matteüs 6:9-13; 
Kolossenzen 1:9-12), weten wij dikwijls niet waarvoor wij moeten 
bidden als wij een specifieke nood of behoefte hebben, of als wij 
ons in een moeilijke situatie bevinden. Wij zijn niet zeker of de 
dingen die wij bidden wel in overeenstemming zijn met Gods wil 
(2 Korintiërs 12:7-10; Filippenzen 1:22-24). Soms kennen wij niet 
de diep verborgen noden en behoeften van ons eigen hart. Wij 
kunnen ze dus niet uitspreken in onze gebeden (de 
onuitspreekbare noden en behoeften). Soms weten wij niet eens 
dat wij ze hebben. Dus spreken we ze niet uit in onze gebeden (de 
onuitgesproken noden en behoeften)! De heilige Geest is dus in de 
tweede instantie ook onze Vertegenwoordiger (Advocaat) op 
aarde. De heilige Geest in ons identificeert zich met onze echte 
noden en pleit bij God in overeenstemming met Gods volmaakte 
wil (cf. Christus is onze Vertegenwoordiger in de hemel, 1 
Johannes 2:1-2).  
 
C. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST IN DE GEMEENTE 
 
1. De heilige Geest verheerlijkt Christus in de ervaring en 
levens van gemeenteleden.  
 
De primaire functie van de heilige Geest in de plaatselijke 
gemeente (en in de wereldwijde Kerk) is om Jezus Christus te 
verheerlijken in de ervaring en levens van de gemeenteleden. De 
test van elke beweging van de heilige Geest, hetzij in gemeentelijk 
verband, hetzij in de persoonlijke belevenis, is de plaats die zij 
geven aan Jezus Christus. Als een christen of een gemeente de 
mens of een geestelijke ervaring verheerlijken, dan mist deze 
christen of deze gemeente het allerbelangrijkste kenmerk van de 
heilige Geest. De heilige Geest kan het niet uitstaan te zien dat de 
liefde voor Christus verkoelt. 
 
a. Kennis.  
De heilige Geest geeft persoonlijke kennis van God in de 
openbaring van Christus (Johannes 14:7-9; 2 Korintiërs 4:6). Door 
het werk van de heilige Geest in ons hart, kunnen wij begrijpen 
dat Christus de zichtbare openbaring van de onzichtbare God is 
(Kolossenzen 1:15; Johannes 1:4).  
 
b. Herinnering.  
De heilige Geest brengt de woorden van Christus in herinnering, 
niet zijn eigen woorden (Johannes 14:26). 
 
c. Getuigenis.  
De heilige Geest getuigt van Christus, niet van zichzelf (Johannes 
15:26).  
 
d. Verheerlijking.  
De heilige Geest verheerlijkt Christus, niet zichzelf (Johannes 
16:14-15).  
 
e. Belijdenis.  
De heilige Geest maakt dat wij Christus belijden als Heer van ons 
persoonlijk leven en als Heer in de hele wereld (1 Korintiërs 12:3).  
 
2. De heilige Geest bestuurt het leven en de activiteiten 
van de wereldwijde Kerk en plaatselijke gemeenten.  
 
a. Gemeente.  
De heilige Geest maakt de Gemeente tot een geestelijke woning 
voor God (Efeziërs 2:21-22).  
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b. Lidmaatschap.  
De heilige Geest alleen maakt ons tot werkelijke lidmaten van de 
Gemeente (1 Korintiërs 12:12-13).  
 
c. Oudsten.  
De heilige Geest stelt de oudsten van de Gemeente aan 
(Handelingen 20:17,28). Hij is verantwoordelijk voor de effectieve 
functionering van elke plaatselijke gemeente en van de 
wereldwijde Kerk.  
 
d. Leer en praktijk.  
De heilige Geest houdt de leerstellingen en praktijken van de 
Gemeente zuiver (Handelingen 15:28). Hij leidt de zaken die in de 
Gemeente besproken worden totdat er een unaniem besluit 
genomen kan worden. Vandaag de dag wordt er dikwijls op een 
democratische wijze gestemd om tot een besluit te komen, maar 
deze gewoonte mag nooit de wil van God zoals geopenbaard in de 
bijbel vervangen! De gemeenten moeten horen wat Christus door 
zijn Geest tot de gemeente zegt (Openbaring 2:1,7).  
 
e. Geestesgaven.  
De heilige Geest geeft geestesgaven aan een ieder zoals Hij dat 
wil (1 Korintiërs 12:11). Geestesgaven worden niet gegeven om 
ermee te pochen, maar om te kunnen dienen (1 Petrus 4:10-11), 
om christenen toe te rusten om te dienen (Efeziërs 4:11-12) en zo 
het Lichaam van Christus op te bouwen (1 Korintiërs 14:12). De 
grote verscheidenheid van geestesgaven toont aan dat God niet 
wil dat alle christenen eenvormig zijn, maar dat zij veelvormig zijn.  
 
f. Bedieningen.  
De heilige Geest leidt de verschillende bedieningen in de 
gemeente (Efeziërs 5:18-19). Hij leidt bedieningen als getuigen, 
prediking, aanbidding, gebed, lofprijzing en zang. Alleen de heilige 
Geest kan de christelijke bijeenkomsten maken tot iets geestelijks.  
 
3. De Heilige Geest bestuurt het zendingswerk van de 
wereldwijde Kerk en plaatselijke gemeenten.  
 
a. Selectie en roeping.  
De heilige Geest selecteert en roept christenen om arbeiders of 
zendelingen te worden (Handelingen 13:1-4). God alleen kent de 
harten van mensen en weet welke mensen geschikt zijn voor de 
taken die gedaan moeten worden. “Roeping” bestaat altijd uit 3 
aspecten: De innerlijke roeping van God (cf. Handelingen 26:13-
18; 1 Korintiërs 1:1), de aanbeveling van God die bestaat uit wat 
de persoon al doet voor Christus (cf. 2 Korintiërs 10:12,18) en de 
externe roeping van een bepaalde gemeente of organisatie (cf. 
Handelingen 13:1-4). De plaatselijke gemeente behoort zulke 
geroepen mensen te laten gaan en zelfs met gebed en financiën te 
steunen.  
 
b. Taak en toerusting.  
Christus geeft door de heilige Geest aan elke arbeider afzonderlijk 
zijn taak (Marcus 13:23; 1 Korintiërs 3:5-11; 1 Korintiërs 12:4-
6,11). Hij alleen weet welke taak (bediening) het beste past bij 
iedere persoon. Hij geeft geestesgaven die de christen het beste 
zal helpen om zijn taak uit te voeren.  
 
c. Open deuren.  
Christus sluit en opent deuren (Openbaring 3:7-8; Handelingen 
16:6-10)door de heilige Geest. Hij alleen weet welke plaatsen 
strategisch zijn en welke mensen het meest geschikt voor de taak 
zijn. Christus voert deze taak uit door de leiding van de heilige 
Geest in de harten van arbeiders of zendelingen en door bepaalde 
omstandigheden tot stand te brengen. De heilige Geest leidt de 
christen werker naar strategische bekeerlingen, zoals de 
Ethiopische kamerling (Handelingen 8:29-35) en de Romeinse 
militaire officier, Cornelius (Handelingen 10:19-29). De heilige 
Geest geeft de arbeider of zendingswerker 
onderscheidingsvermogen, bijvoorbeeld om de boze opzet van 
boze geesten te doorzien en met gezag daartegen op te treden 
(Handelingen 13:9-11). 
 
d. Bemoediging en blijdschap.  
De heilige Geest bemoedigt en geeft blijdschap (Handelingen 
13:49-52). Hij bemoedigt de arbeiders of zendingswerkers in hun 

taak en geeft blijdschap aan de nieuwe bekeerlingen, zelfs in 
vervolging en tegenstand.  
 
D. DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST 
 
1. De uitdrukking “doop met de heilige Geest”. 
 
a. Zeven maal.  
De uitdrukking “doop met de heilige Geest” komt alleen 7 maal 
voor in het Nieuwe Testament (Matteüs 3:10-12; Marcus 1:8; 
Lucas 3:16; Johannes 1:33; Handelingen 1:5; 11:14-18 en 1 
Korintiërs 12:12-13).  
 
b. Aanduiding voor het begin met Christus.  
Alle 7 keren is het een uitdrukking voor “de wedergeboorte”, HET 
BEGIN van het christenleven! Deze doop met de heilige Geest 
werd al in het Oude Testament voorspeld (Ezechiël 36:25-27; Joël 
2:28-32). Het werd vervuld voor de éérste leerlingen van Jezus 
(Handelingen 2:1-4; cf. Johannes 7:37-39), voor de éérste 
gelovigen uit de Joden (Handelingen 2:37-41; cf. 1:8a), voor de 
éérste gelovigen uit de Samaritanen (Handelingen 8:12-17; cf. 
1:8b), voor de éérste gelovigen uit de heidenen (Handelingen 
10:34-48; cf. 1:8c; 15:6-11) en daarna voor iedereen wanneer zij 
door geloof het evangelie aannemen (1 Korintiërs 12:13; Efeziërs 
1:13-14).  
 
c. Aanduiding voor het bijeenbrengen tot Christus.  
De doop met de heilige Geest” wordt duidelijk geassocieerd met 
“het bijeenbrengen” van de gelovigen in het koninkrijk van God, 
en “de doop met vuur” met “het eindoordeel van de ongelovigen” 
(Matteüs 3:10-12).  
 
d. Aanduiding voor de uitstorting van de heilige Geest.  
De bijbel gebruikt verschillende uitdrukkingen om de uitstorting 
van de heilige Geest op Pinksteren te beschrijven.  
i) De Geest werd uitgestort op mensen die gingen geloven 
(Handelingen 2:17,33; 10:45; Titus 3:6). 
ii) De Geest viel op mensen die gingen geloven (Handelingen 
10:44; 11:15). 
iii) De Geest werd gegeven aan mensen die gingen geloven 
(Handelingen 11:17; 15:8).  
iv) De Geest werd ontvangen door mensen die gingen geloven 
(Handelingen 10:47). 
v) Dit werd genoemd “de doop met de heilige Geest” (Handelingen 
11:16).  
vi) Dit werd genoemd “de verzegeling met de heilige Geest” 
(Efeziërs 1:13; 2 Korintiërs 1:21-22).  
Deze verschillende uitdrukkingen betekenen allemaal hetzelfde. 
 
2. De betekenis van de doop met de heilige Geest. 
 
a. De doop met de heilige Geest betekent het ontvangen van de 
heilige Geest, waardoor mensen wedergeboren of behouden 
worden.  
i) Het “Pinksteren” van de leerlingen van Jezus en de eerste 
gelovigen uit de Joden vond plaats in 30 n.C. Jezus noemde dit 
gebeuren de doop met de heilige Geest (Handelingen 1:5).  
ii) Toen de eerste heidenen in ongeveer 40 n.C. de boodschap van 
het evangelie hoorden en geloofden, gaf God hun de heilige Geest 
op volkomen gelijke wijze als hij dat deed aan de eerste leerlingen 
uit de Joden! De apostel Petrus noemde dit gebeuren de doop met 
de heilige Geest (Handelingen 11:14-18)! Dit is dus het 
“Pinksteren” van de éérste heidenen. Het resultaat was dat de 
heidenen, die gingen geloven, op dezelfde wijze behouden werden 
als alle Joden, die gingen geloven (Handelingen 2:18,21; 11:14; 
15:11; cf. Efeziërs 1:13). God gaf hun de bekering ten leven 
(Handelingen 11:18). God reinigde hun harten (Handelingen 
15:9). Kortom, de doop met de heilige Geest betekent 
wedergeboorte (cf. Titus 3:5-7).  
 
b. De doop met de heilige Geest betekent het ontvangen van de 
heilige Geest, waardoor mensen gaan behoren aan Christus en zijn 
Gemeente (Kerk).  
Johannes de Doper zei in 26 n.C. dat Christus mensen zou dopen 
met de heilige Geest en hen zó in zijn schuur bijeen zou brengen 
(Matteüs 3:11-12). Paulus schreef in 56 n.C. aan de Joden en 
heidenen die te Korinte in Jezus Christus geloofden, dat niet alleen 
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een selecte groep mensen door de heilige Geest gedoopt werden, 
maar dat “wij allen” (inclusief de apostelen en andere gelovigen in 
de wereld) door de heilige Geest gedoopt werden tot één lichaam 
van Christus (1 Korintiërs 12:13). Dus, wanneer mensen in 
Christus gaan geloven, worden zij door de Geest tot het éne 
Lichaam van Christus gedoopt (cf. Efeziërs 1:22-23).   
 
c. De doop met de heilige Geest betekent het ontvangen van de 
heilige Geest, waardoor de heilige Geest in christenen komt 
wonen.  
Vanaf de doop met de heilige Geest komt de heilige Geest in het 
lichaam en geest van de christen wonen (Johannes 7:37-39; 1 
Korintiërs 6:19-20) en ook in het midden van de Gemeente wonen 
(Johannes 14:16-17; Efeziërs 2:19-22).  
Dan begint de heilige Geest het volbrachte verlossingswerk van 
Christus toe te passen in de gelovigen. Langzaam aan gaat ook 
blijken dat de christenen verschillende geestesgaven van de 
heilige Geest ontvangen hebben, waarmee zij elkaar dienen (1 
Petrus 4:10-11), de Gemeente (Kerk) opbouwen (1 Korintiërs 
12:7; 14:12), de christenen toerusten voor werken van 
dienstbetoon (Efeziërs 4:11-13) en uiteindelijk God in alle dingen 
verheerlijken (1 Petrus 4:11)! 
 
d. Samenvatting.  
“De doop met de heilige Geest” gebeurt wanneer mensen in Jezus 
Christus voor de éérste maal in hun leven gaan geloven. Het 
resulteert in hun wedergeboorte en verlossing, hun behoren aan 
Christus en zijn wereldwijde Gemeente, hun inwoning door God en 
hun begiftiging (toerusting) met kracht en geestesgaven om 
daarmee hun taak te vervullen. 
 
E. DE VERVULLING MET DE HEILIGE GEEST 
 
Indien de heilige Geest een kracht was, die je in een mindere of 
meerdere mate zou kunnen bezitten, dan zou de heersende 
houding ten aanzien van de heilige Geest zijn: “Hoe kan ik meer 
van de heilige Geest bezitten?”  
Maar omdat de heilige Geest juist een persoonlijk goddelijk wezen 
is, die jou in een mindere of meerdere mate kan bezitten en 
beïnvloeden, moet de heersende houding ten aanzien van de 
heilige Geest zijn: “Hoe kan de heilige Geest meer van mij bezitten 
en beheersen?” Ik kan God (Christus, de Heilige Geest) nooit 
bezitten, maar God (Christus, de heilige Geest) wil, kan en zal mij 
bezitten! 
Het gaat om de heerschappij van Christus in de christen en om 
overgave van de christen aan de heerschappij van Christus door 
zijn Geest in de christen. “Hoe kan Christus mij meer beïnvloeden 
en mijn leven meer bepalen?”  
Vervulling met de heilige Geest betekent dat ik mij aan God 
(Christus, de heilige Geest) heb overgegeven (toevertrouwd), dat 
hij mij helemaal bezit, mij bestuurt door middel van de bijbel en 
mij vrucht doet dragen in zijn werk!  
 
1. De belofte over de vervulling met de heilige Geest. 
 
Jezus beloofde aan alle gelovigen dat de heilige Geest als stromen 
van levend water zou zijn, die uit het binnenste van de gelovige 
zou vloeien (Johannes 7:37-39). Hij beloofde specifiek aan zijn 
eigen leerlingen (de apostelen) dat zij kracht zouden ontvangen 
om zijn getuigen in de hele wereld te zijn (Handelingen 1:8)!  
 
2. De bijbelse geschiedenis BESCHRIJFT de gevolgen 
wanneer gelovigen met de heilige Geest vervuld waren.  
 
De bijbel beschrijft dat er verschillende mogelijke gevolgen waren 
wanneer mensen vervuld werden met de heilige Geest. Let wel, dit 
zijn historische beschrijvingen van wat er gebeurde in Gods 
heilsgeschiedenis en geen bevelen of leerstellingen over wat er nu 
in de Gemeente (Kerk) moet of behoort te gebeuren.  
 
- Lucas 1:41-43. Elisabeth ontving speciale kennis dat de baby in 
Maria de Messias was. 
- Lucas 1:67-79. Zacharias profeteerde over de komende Messias 
en de toekomst van Johannes de Doper.  
- Lucas 4:1-2. Jezus overwon de verzoekingen van de duivel. 
- Handelingen 2:4. De 120 leerlingen van Jezus werden bij hun 
doop met de heilige Geest ook vervuld met de heilige Geest en 

kregen het vermogen om in verschillende bestaande talen te 
profeteren over de grote daden van God.  
- Handelingen 4:8. Petrus ontving onmiddellijke inspiratie om te 
spreken voor de belangrijkste vergadering van leiders in het land 
(cf. Marcus 13:11).  
- Handelingen 4:31. De leerlingen ontvingen moed en 
vrijmoedigheid om het woord van God te spreken. 
- Handelingen 6:3,8-10. De eerste diakenen waren vol van de 
vrucht van de heilige Geest. Zij spraken met onweerstaanbare 
wijsheid en Stefanus had tevens de genadegave van wonderen. 
- Handelingen 7:55. Stefanus kreeg het vermogen een visioen te 
zien van Gods heerlijkheid en de verrezen Christus. 
- Handelingen 9:17-22. Paulus ontving kracht om op steeds 
krachtigere wijze van Christus te getuigen.  
- Handelingen 11:24. Barnabas was in staat om een brede schare 
mensen tot Christus te leiden. 
- Handelingen 13:9-11. Paulus ontving gezag om een oordeel van 
God uit te spreken tegen een tovenaar en valse profeet.  
- Handelingen 13:52. De nieuwe bekeerlingen waren in staat om 
zich te verblijden ten spijt van vervolging.  
 
3. Het bijbelse onderricht LEERT wat de gevolgen behoren 
te zijn wanneer gelovigen met de heilige Geest vervuld 
zijn. 
 
De bijbel leert heel duidelijk en gezaghebbend het volgende in 
Efeziërs 5:15-21. 
 
a. Christenen behoren voortdurend vervuld te zijn met de heilige 
Geest. 
Het hoofdwerkwoord in het hele gedeelte (5:18-21) is “wordt 
vervuld met de Geest” (5:18). Dit woord is een bevel, is 
voortdurend of telkens weer van toepassing en wordt door God 
zelf uitgevoerd (imperatief, tegenwoordige tijd en passieve vorm). 
Dus de bijbel leert dat een christen voortdurend door, of te wel 
opnieuw en (weer) opnieuw, vervuld behoort te zijn met de heilige 
Geest. Het Geestvervulde leven wordt beschouwd als het normale 
christenleven.  
 
b. Geestvervulde christenen worden gekenmerkt door spreken, 
zingen, musiceren, danken en onderdanigheid.  
De volgende 5 werkwoorden in 5:19-21 (spreekt, zingt, jubelt, 
dankt, wees elkaar onderdanig) zijn afhankelijk van het 
hoofdwerkwoord. Ze duiden gelijktijdige handelingen met het 
hoofdwerkwoord aan en hebben dus ook de kracht van bevelen, 
die voortdurend door van toepassing zijn (deelwoorden in de 
tegenwoordige tijd). Dus de bijbel leert dat een Geestvervulde 
christen gekenmerkt wordt door het volgende: 
i) Een Geestvervulde christen raakt niet betrokken bij wilde 
feesten, die geassocieerd worden met dronkenschap en 
bandeloosheid, d.w.z. met een braspartij en morele perversiteit 
(Efeziërs 5:3-13; 1 Petrus 4:3-4). Integendeel, hij komt bijeen met 
anderen om te spreken, te zingen en te musiceren (“jubelen”: 
letterlijk lofzangen te zingen met begeleiding van 
snaarinstrumenten). Het doel van zulke bijeenkomsten is om God 
te verheerlijken en elkaar op te bouwen. Dit is een voorbeeld van 
de vrucht van de heilige Geest, “zelfbeheersing” (1 Korintiërs 7:9; 
9:24-27). 
ii) Een Geestvervulde christen is niet negatief en kritisch tegenover 
mensen en omstandigheden, en wordt niet gekenmerkt door 
morren en bedenkingen (Filippenzen 2:14), of door 
ontevredenheid en ondankbaarheid. Hij is integendeel tevreden 
(Filippenzen 4:11; 1 Timoteüs 6:6) en dankt God te allen tijden en 
voor alle omstandigheden (1 Tessalonicenzen 5:18). Dit is een 
voorbeeld van de vrucht van de heilige Geest, “blijdschap”.  
iii) Een Geestvervulde christen is niet hoogmoedig, nog 
individualistisch onafhankelijk. Hij gedraagt zich niet als iemand 
die niet wil meewerken, verdeeldheid veroorzaakt en zelfgericht of 
zelfzuchtig is. Integendeel, hij is onderdanig. Hij is gewillig de 
minste te zijn en te dienen waar anderen niet willen of kunnen 
dienen (Johannes 13:1-17). Hij is gewillig anderen uitnemender te 
achten dan zichzelf en om de belangen van anderen te bevorderen 
(Filippenzen 2:3-4). Hij neemt initiatief in het eerbetoon aan 
anderen (Romeinen 12:10). Hij is vriendelijk, hoffelijk, teder, 
nederig, bedachtzaam. Dit is een voorbeeld van de vrucht van de 
Heilige Geest, “zachtmoedigheid”. 
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c. Geestvervulde christenen worden gekenmerkt door gedrag, 
wijsheid, prioriteiten, kennis en gehoorzaamheid.  
Het verbindingswoord “en” (in het Grieks) tussen 5:17 en 5:18 
wijst erop dat de Geestvervulde christen zeker gekenmerkt wordt 
door wat er in 5:15-17 staat:  
i) Een Geestvervulde christen ziet nauwlettend erop toe hoe hij 
zich gedraagt (wandelt). Hij is niet iemand die doet wat goed is in 
zijn eigen ogen (Richteren 21:25). In elk aspect van zijn leven en 
te allen tijde toont hij dat hij zijn oude levensstijl verworpen heeft, 
een nieuwe godvrezende levensstijl aanneemt en groeit.  
ii) Een Geestvervulde christen is vol praktische wijsheid. Hij 
gebruikt de beste middelen om de hoogste doelen te bereiken. En 
hij past zijn kennis van de bijbel zo goed mogelijk toe.  
iii) Een Geestvervulde christen maakt het beste gebruik van zijn 
tijd en de gelegenheden, die God hem geeft. 
iv) Een Geestvervulde christen streeft er actief en voortdurend 
naar om Gods wil te kennen en het dan te gehoorzamen op een 
manier die overeenkomt met wat er in de bijbel staat en die God 
eert.  
 
4. De praktijk van de vervulling met de heilige Geest. 
 
Om voor de eerste keer de heilige Geest (Jezus Christus) te 
ontvangen, moet een persoon het evangelie horen, begrijpen en in 
Jezus Christus geloven (Johannes 1:12-13; Efeziërs 1:13).  
Maar wat kunnen christenen doen, wanneer zij weten dat zij wel 
Jezus Christus hebben aangenomen, maar niet met de heilige 
Geest vervuld zijn? 
 
a. Herstellen van het Geestvervulde leven. 
Wat behoor je te doen om weer vervuld te worden met de heilige 
Geest? D.w.z. wat behoor je doen opdat God (Jezus Christus, de 
heilige Geest) jou weer helemaal gaat beheersen en beïnvloeden?  
 
Zonde in al haar verschillende vormen bedroeft de heilige Geest 
(Efeziërs 4:25-32) en brengt scheiding in de relatie tussen jou en 
God. De heilige Geest verlaat je echter niet, omdat je al volkomen 
gerechtvaardigd (vergeven) bent en Christus beloofd heeft dat de 
heilige Geest tot in eeuwigheid in (bij) jou zou blijven (Johannes 
14:16-17).  
Maar om de verstoorde relatie tussen jezelf en God te herstellen, 
en om weer het voortgaande werk van de heilige Geest in je leven 
te ervaren, moet je het volgende doen: 
i) Belijd al de zonden, waarvan jij je bewust bent, vraag en 
accepteer vergeving en reiniging (1 Johannes 1:9). Dit doe je niet 
om van de schuldgevoelens bevrijd te worden, maar om de relatie 
van liefde met God te herstellen.  
ii) Breek met de zondige praktijken en verkeerde relaties in je 
leven (Spreuken 28:13; 1 Korintiërs 15:33; Efeziërs 5:3-13). Dit 
doe je om God, je naaste en jezelf lief te kunnen hebben. 
iii) Verneder jezelf en vraag vergeving aan mensen, die jij onrecht 
aangedaan hebt (Matteüs 5:23-24; Jakobus 5:16). Geef gestolen 
dingen terug, zet verkeerde zaken recht en houd vrede met alle 
mensen (Romeinen 12:17). Dit aspect heet “de dagelijkse 
bekering”. Dit doe je om lief te hebben. 
iv) Onderwerp je aan God en gehoorzaam Gods Woord in je 
dagelijkse leven (Jakobus 4:5-10). Ook dit is liefde (Johannes 
14:21,23). 
 
b. Bidden voor het Geestvervulde leven. 
Elke Christen mag tot God bidden en specifieke dingen van hem 
vragen (Matteüs 7:7-11; Lucas 11:9-13; Filippenzen 4:6-7). 
i) Bid dat Christus weer volledig heerschappij over je leven zal 
uitoefenen door zijn inwonende heilige Geest (Galaten 5:18). 
ii) Bid dat Christus een fris en nieuw werk in je leven doet, door je 
gedachten, houding, gewoonten en karakter te veranderen en dat 
je de vrucht van de heilige Geest mag dragen (Galaten 5:22-23).  
iii) Bid dat Christus je toerust voor een specifieke bediening door 
je een geestesgave, die bij deze bediening (taak) past, te geven. 
Het geven van geestesgaven blijft echter het soevereine voorrecht 
van God (Efeziërs 4:11-12). 
 
c. Handhaving van het Geestvervulde leven. 
Hoe kan een christen het Geestvervulde leven blijven handhaven? 
Het Geestvervulde leven wordt in stand gehouden door volhardend 
discipelschap. De heilige Geest is onontbeerlijk in elk aspect van 
discipelschap: 

i) De heilige Geest openbaart en verheerlijkt JEZUS CHRISTUS. Hij 
plaats Christus in het centrum van je leven (Johannes 16:14). 
ii) Het zwaard van de heilige Geest is het WOORD van God – 
eigenlijk een specifiek gedeelte in de bijbel die precies op dat 
ogenblik nodig is (cf. Matteüs 4:1-4). De Heilige Geest gebruikt het 
Woord in je leven (Efeziërs 6:17). 
iii) De heilige Geest helpt je in het GEBED (Romeinen 8:26-27; 
Efeziërs 6:18). 
iv) De heilige Geest geeft liefde en vrede om de eenheid van de 
Christen GEMEENSCHAP te bewaren (Romeinen 5:5). 
v) De heilige Geest geeft de woorden om te GETUIGEN en 
geestesgaven om te DIENEN (Matteüs 10:19-20; 1 Korintiërs 
12:11). 
vi) En de heilige Geest geeft kracht voor GEHOORZAAMHEID, om 
te doen wat God zegt (1 Petrus 1:2). 
 
d. Samenvatting.  
De “vervulling met de heilige Geest” is een beschrijving van het 
normale christenleven als een leven onder de heerschappij van de 
heilige Geest, d.w.z. onder de heerschappij van Christus op de 
troon van je hart. Soms is het een beschrijving van een nieuw 
werk van de heilige Geest waardoor je gedachten, motieven, 
houding, gewoonten en karakter veranderd worden door de vrucht 
van de Geest. Soms is het een beschrijving van de toerusting tot 
dienstbetoon doordat de heilige Geest aan je een gepaste 
geestesgave geeft om de opgedragen taak te vervullen 
 
F. DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST 
 
1. De werken van het vlees.  
 
De inwonende zondige natuur van de mens drukt zich uit in 
fysieke zonden als seksuele immoraliteit en overdaad, in 
geestelijke zonden als afgoderij en occultisme, en in sociale 
zonden als zelfzuchtige ambitie en ruzie.  
 
2. De vrucht van de Geest.  
 
De inwonende heilige Geest drukt zich uit in de vrucht van de 
Geest. De verschillende manifestaties van de heilige Geest in je 
nieuwe en wedergeboren natuur zijn geestelijke eigenschappen als 
liefde, blijdschap en vrede; sociale deugden als lankmoedigheid 
(geduld), vriendelijkheid en goedheid; en trouw tegenover God, 
zachtmoedigheid tegenover andere mensen en zelfbeheersing in 
jezelf. (Romeinen 8:9-16; Galaten 5:13-25). 
 
3. Wandelen door de Geest.  
 
Als je een christen bent, behoor je aan Christus. Dan is Christus in 
je. Dat wil zeggen, dan woont de Geest van God of de Geest van 
Christus (de heilige Geest) in je geest en lichaam. Dan heb je een 
verantwoordelijkheid om te leven onder het beheer en invloed van 
de heilige Geest. Dat wil zeggen, dan laat je de heilige Geest toe 
je te helpen om de manifestaties van de zondige oude natuur te 
doden, om je te leiden op de weg die God wil dat je gaat en om 
vrucht in je wedergeboren leven te dragen. De heilige Geest (God, 
Christus) wordt dan de heersende invloed in je leven en dan werk 
je vrijwillig en dankbaar mee met de heilige Geest (God, Christus). 
Dit heet “wandelen door de Geest” (Galaten 5:16), “je laten leiden 
door de Geest” (Galaten 5:18), “leven door de Geest” en “door de 
Geest het spoor houden” (Galaten 5:25).  
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