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Wat betekent de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren 
 
Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing.  
 
1 Thessalonicenzen 5 
19 Blust den Geest niet uit.  
 
Mattheüs 12 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de 
lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. 
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 
 
Alleen door geloof en niet door de werken 
 
Niet door je eigen werken of door je aan allerlei regels te houden, de Wet na te leven, maar 
door Gods Genade ben je zalig geworden, heb je het eeuwige Leven verkregen. Alle eigen 
roem daarover is dus uitgesloten want alleen door Genade en Geloof verkrijg je dit eeuwige 
Leven. We hebben niet ons best hoeven te doen om te geloven, we hebben simpelweg Zijn 
Woord geaccepteerd en geloofd en alleen daardoor zijn wij wedergeboren danwel uit God 
geboren. Zonder daar ook maar iets voor gewerkt te hebben. Wij hoeven geen plaatsje in de 
Hemel te verdienen want het eeuwige Leven is ons reeds geschonken door geloof, uit 
Genade. En als we ervoor zouden moeten werken, is het geen Genade meer. Genade kent 
immers geen enkele verplichting. 
 
Efeze 2 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

 
Galaten 3 
5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der 
wet, of uit de prediking des geloofs? 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
 
1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
 
Romeinen 3 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder 
de werken der wet. 
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Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
 
Bij wedergeboorte komt de Geest direct in je wonen 
 
Op het moment dat we in Hem zijn gaan geloven, hebben wij direct de Heilige Geest 
ontvangen. En zijn wij kinderen van God geworden. Wij zijn nieuwe schepselen  
in (tesamen met) Christus geworden. In Hem, Eerstelingen van de nieuwe Schepping.  
Wij hebben dan deel aan Zijn Opstandingsleven. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
 
Efeze 1 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Eenmaal een kind van God, altijd een kind van God 
 
Dit kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Eénmaal een kind van God, altijd een kind 
van God. Eenmaal wedergeboren, altijd wedergeboren. Het Opstandingsleven is eeuwig 
leven, dat kun je niet veranderen. Men kan een geboorte niet ongedaan maken. En als men 
in het aardse leven de vader afwijst en niet meer wil zien of spreken, blijft het tóch de vader. 
En zo is het ook met onze Hemelse Vader. 
 
1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
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15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden 
worden, doch alzo als door vuur. 
 
2 Timotheüs 2 
10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden 
verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
In Christus zijn wij mede-erfgenamen 
 
Wij, gelovigen, zijn wedergeboren, wij zijn uit God geboren. In Zijn dood gedoopt (=gedrenkt, 
vereenzelvigd) zijn wij met Hem mee opgestaan en hebben deel aan Zijn nieuwe 
Opstandingsleven. Wij hebben Zijn Geest ontvangen en zijn daardoor kinderen van God. Nu 
wij kinderen van God zijn, zijn we samen met Christus ook erfgenamen. De Heilige Geest 
hebben wij bij onze wedergeboorte ontvangen als onderpand (garantie, zekerheid) voor 
onze erfenis. Er wacht ons een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt.  
Om de erfenis op te strijken wordt ons geloof wel eerst beproefd. Om de echtheid daarvan 
te laten blijken. Deze beproeving gaat gepaard met verdriet, lijden. 
De Heere heeft een vol loon voor ons klaarliggen. Om dat loon te ontvangen is het zaak om 
in de leer van Christus te blijven; om in Zijn Licht te wandelen, om in Gemeenschap met Hem 
te leven. Naargelang (Zijn) prestatie wordt Loon uitgekeerd, wordt het erfdeel vergeven. 
Ieder ontvangt loon naar werken. Naar gelang de Heere Zijn Werk in ons heeft mogen 
werken, bewerken en uitwerken, zal dat ons zijn tot Loon, Heerlijkheid, Kroon, Erfenis, 
Zoonschap (al deze woorden hebben dezelfde strekking). Het is dus niet de bedoeling dat 
wijzelf zouden werken voor dit loon. We staan vierentwintig uur per dag in en tot Zijn Dienst.  
 
2 Johannes 1 
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet 
verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.  
 
1 Korinthe 3 
8 En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn 
arbeid. 
9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
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De Geest bedroeven 
 
Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
 
Men bedroeft de Geest als men de Geest tegenwerkt. De Heere wil in en door en aan elke 
gelovige een Werk doen. Als men niet in dienst wil staan van de Heere maar zélf aan de slag 
gaat om eigen werken, dode werken, te doen, dan bedroeft men de Geest. Alleen de nieuwe 
mens in Christus kan Vruchtbare Werken, werken door God voorbereid, voortbrengen. 
 
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Bijvoorbeeld dat een gelovige, die door de Heilige Geest verwekt is tot een nieuwe 
mens in Christus, het Werk wat de Geest in hem begonnen is, gaat overnemen. Dit zou 
kunnen komen omdat deze gelovige nog niet daadwerkelijk gelooft dat God al zijn zonden 
heeft weggedaan, en dat de zonden die hij nog steeds doet, voor de Heere niet meer tellen. 
Omdat hij niet weet, of niet gelooft, dat wij een Hogepriester hebben Die voor ons bidt.  
Deze op het vlees gerichte gelovige rekent nog wél met zijn zonden (en met die van 
anderen), denkt dat hij zijn zonden zal moeten bestrijden via de Wet en werken der Wet.  
Deze gelovige probeert via regels en eigen werken zichzelf te rechtvaardigen om zodoende 
in een goed blaadje te komen staan bij de Heere. Deze gelovige weet, gelooft of vertrouwt  
waarschijnlijk niet dat het Werk van de Hogepriester hem reinigt maar denkt daar van alles 
zélf voor te moeten doen. Doordat diegene dan werken der Wet doet, dode werken dus, 
heeft hij geen tijd om in dienst van de Heere te staan. Dit bedroeft de Heilige Geest, alsof de 
Geest van God niet bekwaam zou zijn om het werk wat Hij in deze gelovige begonnen is, niet 
Zélf zou kunnen voleindigen. De Heere heeft geen mensenhanden nodig. 
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;  
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft. 
 
Romeinen 3 
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder 
de werken der wet. 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 
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De Geest uitblussen 
 
1 Thessalonicenzen 5 
19 Blust den Geest niet uit.  
 
Men blust de Geest uit als men de Heere de rug toekeert. Als men Hem verloochent en 
ontrouw is. Als men in feite weer ongelovig wordt. Dan gaat de ongelovig gelovige zich weer 
richten op de principes van de wereld en de maatschappij. In feite de Heere ontkennen. Als 
je de Geest uitblust en afwijst dan zal God je op een gegeven moment loslaten en moet je 
het zélf maar uitzoeken. Als je Hem niet wilt in je leven dan dringt Hij zich niet verder op. Hij 
wil graag dat de wedergeborene zich voedt met Hem en opgroeit tot Zoon maar de Heere 
duwt Zijn Brood niet door je strot. Maar je bent en blijft echter altijd een lid van de 
Gemeente, je bent en blijft een kind van Hem en je hébt het eeuwige leven verkregen. Je zal 
echter niet delen in de Erfenis. Je wordt dan geen Zoon. Oftewel; je bouwt geen Heerlijkheid 
op. Je zal bij de Rechterstoel schade lijden. Zie ook de studie Rechterstoel en Witte Troon. 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; (wedergeboorte) 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; (straks na de Opname der 
Gemeente) indien wij Hem verloochenen, (loslaten in de praktijk van ons dagelijks leven als 
gelovige); Hij zal ons ook (in de praktijk van ons dagelijks leven) verloochenen (loslaten); 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.( eens 
wedergeboren, altijd wedergeboren) 
 
Mattheus 13 
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging 
terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. 
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel 
had, is het verdord. 
 
Dit ontvangen Zaad mag dan in eerste instantie snel groeien maar het verdroogd ook snel 
omdat men het Water (type van het Woord van God) niet verder wil toelaten in zijn of haar 
leven. En bij de minste tegenslag of verdrukking keert men de Heere de rug toe. Er is gebrek 
aan diepte omdat men geen diepgang toelaat door het Woord. Het eigen ik, het ego, van 
deze natuurlijke mens is veel te groot. Dit Zaad kan in die mens niet wortelen want men laat 
het Fundament (Christus) los. Dit Zaad kan niet wortelen want men blijft niet staan op de 
Wortel Davids (Christus). Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen. 
 
Ook al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw 
 
Maar ook al zou men als kind van God, de Geest van God bedroeven of uitblussen, de 
wedergeboorte is nooit meer ongedaan te maken. Uitblussen en bedroeven van de Geest, 
impliceert dat je de Geest reeds bezit. Dat je wedergeboren bent. Dat de Geest woning 
gemaakt heeft in je maar dat je Hem Zijn Werk niet laat doen. Of dat je Hem helemaal 
afwijst. Je zult schade leiden en naakt komen te staan bij de Rechterstoel maar eeuwig leven 
blijft behouden voor deze ongelovige gelovige.  
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De Geest lasteren 
 
Mattheüs 12 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de 
lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. 
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 
 
Als men de Geest lastert, is men ongelovig. Als men niet is wedergeboren, lastert men de 
Geest. Lastering is het ontkennen van de Waarheid. Iemand die de Waarheid ontkent, is 
ongelovig. Lasteren is de Waarheid ten onder houden en de leugen voor waar houden.  
Ongeloof wordt niet vergeven en zal tot de dood leiden. Degene die de Geest lastert gaat 
uiteindelijk verloren. 
 
Mattheüs 12 
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden 
(op grond van geloof in de uit de dood opgestane Christus) 
maar de lastering tegen den Geest zal den mensen (op grond van volharding in ongeloof) niet 
vergeven worden.  
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen (namelijk tegen 
de Heere Jezus als sterfelijk Mens in het vlees), het zal hem vergeven worden;( Hij is 
gestorven voor de zonden van de gehele wereld ) 
Maar zo wie tegen den Heiligen Geest (Opgestane Christus oftewel de Geest van Christus) 
zal gesproken hebben (tegenspreken is de Waarheid ontkennen. Oftewel; de Opstanding van 
de Heere Jezus Christus uit dood ontkennen) Het zal hem niet vergeven worden ( tenzij dat 
hij of zij daarna alsnog wedergeboren zou worden), noch in deze tegenwoordige boze eeuw, 
noch in de toekomende eeuw.   
     
Lukas 12 
8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des 
mensen belijden voor de engelen Gods.  
9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de 
engelen Gods.  
10 En een iegelijk, die enig woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet 
vergeven worden.  
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
---- 
28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen 
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; 
 
                                                                       Amen.                                      


