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Pinksteren; het feest van de Geest 
 
Bij Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. We noemen het ook wel 
‘het Feest van de Geest’. De Geest ontvangen we door geloof, en daarna wil de Geest ook 
werkzaam zijn in ons leven. Door Christus hebben wij de Geest ontvangen. Die Ene Geest 
verbindt alle gelovigen aan elkaar. De Geest is de Weg tot de Vader. De Geest is de 
onzienlijke Heere Jezus Christus. In Johannes veertien staat dan ook; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij. ‘Wij hebben de vrijmoedige toegang tot de Heere Jezus Christus’, zegt 
Paulus tegen de Efeziërs. Vrijmoedig betekent; niet bang en onbeschroomd. Hetzelfde zegt 
Paulus tegen de Hebreeën. 
 
Efeze 2 
18 Want door Hem (=Christus) hebben wij beiden (=de gelovigen uit de heidenen, en de 
gelovigen uit de Joden) den toegang door één Geest tot den Vader. 
 
Efeze 3 
12 In Denwelken (= de Heere Jezus Christus) wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang 
met vertrouwen (=geloof) , door het geloof aan van Hem.(door Zíjn gehoorzaamheid en 
trouw hebben wij toegang tot de Vader)  
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade (=Genadetroon= de 
Heere Jezus Christus, onze Hogepriester), opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, 
en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.(als wij in gemeenschap blijven 
met Hem, omringt Zijn Geest ons met Zijn Liefde en Genade) 
 
Geen verschil 
 
De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil. De term 
Heilige Geest wordt gebruikt als aanduiding van de onzienlijke Christus. De Heere Jezus 
Christus is onzienlijk in onze dagen. Hij woont in onze harten, en is bij ons, maar Hij werkt in 
het verborgene. De Heilige Geest is een Kracht. Maar in het bijzonder de Kracht van Christus. 
De Opstandingskracht van Christus; de Kracht van Zijn Opstanding. Een onzienlijke Kracht die  
werkt in de zienlijke dingen.  
 
Eigen gevoelens en gedachten 
 
In de Kolossensenbrief wordt de term Heilige Geest niet eens genoemd. Bij de Kolossensen 
gebruikt Paulus alleen de term Christus. Hij heeft het daar over ‘Christus in u’. Zo kon er 
onder de Kolossensen geen verwarring ontstaan. De Kolossensen waren namelijk nogal 
zweverig. Ook nu verwarren veel mensen hun eigen gevoelens en gedachten met de 
Werking van de Geest. Wat er in de Bijbel wordt toegeschreven aan Christus, wordt ook 
toegeschreven aan de Geest. (zie ook de studie ‘het Werk van de Heilige Geest’) 
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Filippensen 3 
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar 
die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het 
geloof; 
10 Opdat ik Hem kenne, en (=namelijk) de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap 
Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
 
Wie is de Heilige Geest? 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke (de Heere Jezus Christus), alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en 
het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner 
kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is 
gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
1 Timotheüs 6 
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen 
mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 
 
God is onzichtbaar, maar Johannes zegt dat de eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard 
heeft. Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God 
Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. De Zoon van God, is de buitenkant van God. De 
Zoon van God is de veruiterlijking van God. God laat Zich niet zien, maar Zijn Werk is wel 
zichtbaar in deze zienlijke wereld, dat is de Geest van God.  
 
God is Geest 
 
Johannes zegt dat gelovigen uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde als uit de Geest geboren 
zijn. De Heilige Geest is Dezelfde als de Geest van God, en de Geest van Christus. Wie komt 
in ons wonen als wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van God, God Zelf, de 
Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. Het zijn allemaal 
verschillende uitdrukkingen, maar het is gewoon Dezelfde die woning in ons gemaakt heeft. 
Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, noemen wij Hem 
Geest. Want God is Geest. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
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Synoniem 
 
In Romeinen acht staat heel duidelijk dat Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus, en 
Christus allemaal synoniemen zijn. Andere woorden met dezelfde betekenis; 
 
Romeinen 8 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. 
Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de 
geest is leven om der gerechtigheid wil. 
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal 
Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, 
door Zijn Geest, Die in u woont. 
 
Verzegeling met de Heilige Geest 
 
Efeze 1 
13 In Welken (Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie 
uwer zaligheid gehoord (=gehoorzamen=geloven) hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd 
hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
De verzegeling met de Heilige Geest wordt in Efeze één genoemd als één van de zeven 
geestelijke Zegeningen. (zie ook de studie ‘Efeze één; ‘de zeven geestelijke Zegeningen’). Wij 
delen in alle geestelijke Zegeningen van Christus in de Hemel, wij zijn zélfs met Hem in de 
Hemel gezet. Als je gelooft, heb je de Heilige Geest voor eeuwig ontvangen. Niets kan ons 
dan meer scheiden van de Liefde van God. Wat God bijeengebracht heeft, kan geen mens 
meer scheiden. 
 
Voor eeuwig behouden 
 
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. 
 

Door de Heilige Geest zijn wij Zijn bezit geworden, en deze verbintenis kunnen wij nooit 
meer verbreken. Zélfs niet al zouden wij de Heere de rug toedraaien. Ook al zouden wij de 
Geest bedroeven, of uitblussen, dan nóg ben je voor eeuwig behouden, maar zal je wél 
schade lijden. (zie ook de studie ‘de Geest bedroeven, uitblussen, of lasteren) 
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1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (= Rechterstoel van Christus)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. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal 
hij behouden worden, doch alzo als door vuur.(je zult behouden blijven, maar geen Loon 
ontvangen. Loon= Erfenis= Kroon= Zoonschap= Heerlkijkheid) 
 
Eens een kind van God, altíjd een kind van God 
 
Galaten 4 
6 En overmits gij kinderen (=gelovigen= wedergeborenen) zijt, zo heeft God den Geest Zijns 
Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 
 
Niets kan ons scheiden van de Liefde van God, en de Liefde van God is in onze harten 
uitgestort door de Heilige Geest. De Heilige Geest is ons gegeven nadat wij de Heere hebben 
aangenomen. Deze onlosmakelijke verbintenis houdt ook in dat wij door Die Geest tot 
kinderen van God gemaakt zijn. En 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, oftewel zekerheid) voor onze erfenis. Er wacht ons een 
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt, zegt Petrus. 
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 
bewaard is voor u. 
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 
 
Beproeving 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar 
een vol loon mogen ontvangen. 
 
Om de Erfenis (Loon, Kroon, Heerlijkheid, Zoonschap) ‘op te strijken’ wordt ons geloof wel 
eerst beproefd. Om de echtheid daarvan te laten blijken. Deze beproeving gaat gepaard met 
verdriet. 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 prestatie wordt loon uitgekeerd, wordt het 
erfdeel vergeven. Iedereen ontvangt dus loon naar werken. We moeten niet zélf werken. 
Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk laten doen, naar díe mate zullen wij Loon 
ontvangen. 



5 
 

Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
 
Verzegeling met de Geest 
 
Efeze 1 
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 
 
‘Verzegeling met de Geest’ is één van de vele omschrijvingen voor het ontvangen van de 
Heilige Geest. Verzegelen heeft verschillende betekenissen in de Bijbel. Het betekent o.a. 
‘bekrachtigen’, oftewel ‘bevestigen’. God bevestigt door de Heilige Geest dat je van Christus 
bent. Dat je Zijn Bezit bent geworden. 
 
De Waarheid verzegeld door geloof 
 
Johannes 3 
33 Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is. 
 
Als je in Christus gelooft, in Zijn Getuigenis, in Zijn Woord, dan accepteer je dat als de 
Waarheid van God. Dat verzegel en bekrachtig je daarmee. Dus wijzelf bevestigen en 
bekrachtigen door geloof, dat de Getuigenis van Christus de Waarheid van God is. En 
andersom bevestigt Hij dat geloof van ons met de Heilige Geest. Je bent door de verzegeling 
met de Geest voor eeuwig van God. Een prachtige Belofte.  
 
De Heilige Geest der Belofte 
 
Lukas 24 
49 En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat 
gij zult aangedaan zijn met Kracht uit de Hoogte. 
 
De Heilige Geest is de Kracht Die van Boven zou komen, Die beloofd was. De discipelen 
zouden in Jeruzalem blijven, want dan zou Die Kracht over hen komen. 
 
Belofte 
 
Johannes 14 
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen ; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik 
ga heen om u plaats te bereiden. (de vele woningen zijn geen appartementen in de Hemel 
waar we straks naartoe verhuizen, maar de woningen zijn de gelovigen waarin de Geest 
woont!!) 
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Het was de Heere Jezus die deze Belofte ook aankondigde. Hij sprak over ‘de andere 
Trooster’ die over de gelovigen zou komen. De Belofte van de Trooster, de Heilige Geest, Die 
van de Vader gezonden zou worden. Die Trooster zou hen niet verlaten, en zou bij hen 
blijven in alle eeuwigheid. De Heere is in een onzienlijke hoedanigheid ín ons gekomen. Hij 
heeft woning in ons gemaakt. 
 
Johannes 14 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
 
Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 
de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
 
Johannes 16 
7 Doch Ik zeg u de waarheid: 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. 
 
Waarmerken 
 
Een andere betekenis van verzegelen is ‘waarmerken’. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de 
toekomst de 144.000 getuigen het Zegel van God op hun voorhoofden dragen. Daarmee 
geeft God het Waarmerk; ‘die zijn van Mij, die kun je niet aantasten’. De tegenstanders 
kunnen hen niks doen. Zelfs de steen die voor het graf werd gerold, werd gewaarmerkt. De 
steen werd gewaarmerkt, verzegeld, zodat niemand die steen weg zou kunnen halen.  
 
Mattheüs 27 
66 En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende. 
 
Onderpand 
 
Efeze 1 
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. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al 
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
 
De Belofte is dus de ‘Geest der Waarheid’, ‘Die andere Trooster’, en Hij zou ons ook in alle 
Waarheid leiden. De Geest is het Onderpand van onze Erfenis. Dat betekent dat het te 
maken heeft met een soort garantie. Een bewijsstuk zelfs! Een Bewijs van God dat ook wij 
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straks een Erfenis ontvangen. De Geest Die wij ontvangen hebben, is het begin van het 
nieuwe leven, maar is dus tegelijk een onderpand van onze toekomende Erfenis. Bij de 
verlossing van ons lichaam, worden we tot Zonen aangesteld. Dan zullen we Heerlijkheid 
ontvangen. (=Loon, Kroon, Zoonschap, Erfenis) 
 
Erfgenamen 
 
Romeinen 8 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zonen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, 
en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
 
Er ligt een Erfenis voor ons klaar, wij zijn erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van 
Christus. De erfenis wordt voor ons bewaard in de Hemel, en de Geest is daar het onderpand 
van. En hoe groot die erfenis is, daar hebben wij wel degelijk invloed op. Als wij ons leven 
aan de Heere toewijden, dan zullen wij meer Loon, oftewel Heerlijkheid, ontvangen. De 
Kroon des Levens. Naar de mate waarin wij ons laten leiden door de Geest, zullen wij ook 
beloond worden. Als wij een nieuw lichaam krijgen, zullen wij die Heerlijkheid ontvangen. 
Dat is voor de Rechterstoel van Christus. Dat is hetzelfde moment als de Opname van de 
Gemeente. 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
 
Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon 
 
De Geest is niet alleen het onderpand voor de toekomst, maar is ook de verzegeling voor het 
leven nu. Als we geboren worden, zijn we in Adam. Iedereen uit Adam is een zondaar. Als je 
tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je wonen. Je zonden zijn dan vergeven, maar je 
kunt nog wél zonden doen. Maar God ziet die zonden niet meer, want God ziet alleen 
Christus in ons. Omdat Christus verbonden is met God, zijn ook wij daardoor verbonden met 
God. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. Dat is het nieuwe leven dat wij ontvangen 
hebben! Ons lichaam is een aarden vat, en Die Schat zit erin. Ons leven is met Christus 
verborgen in God. 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus. 
7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten (de inwonende Geest), opdat de 
uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons; 
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Kolossensen 3 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
De eenheid binnen het Lichaam bewaren 
 
Efeze 4 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
Hier gaat het meer over hoe het zou zijn met onze verbintenis met de Geest. Wij zouden ons 
ervoor inspannen om de eenheid te bewaren. Alle gelovigen horen bij het lichaam, waar de 
Heere Jezus Christus het Hoofd van is. Wij zijn één in Christus, wij zijn leden van elkaar, we 
zijn elkaar gegeven tot hand en voet. Dat is althans de bedoeling. Wat ons verbindt aan 
elkaar, namelijk de Heilige Geest, is belangrijker dan wat ons eventueel zou kunnen 
scheiden. Laten we dus kijken naar wat ons verbindt. We zouden elkaar zien, zoals Christus 
ons ziet. 
 
Geen verplichting 
 
We zouden er dus grote moeite voor doen om de geestelijke eenheid binnen de Gemeente 
te behouden. Dat moeten we niet zien als een verplichting, want wij hebben die eenheid niet 
tot stand gebracht. Daardoor zijn wij er ook niet verantwoordelijk voor. Deze éénheid is 
namelijk al tot stand gebracht door de Geest, door de Heere Zelf. Door geloof in Christus 
hebben wij deel gekregen aan Eén en Dezelfde Geest. Van ons wordt verwacht dat wij die 
reeds bestaande geestelijk eénheid zouden behouden, en daarin zouden wandelen. Dan zal 
blijken dat wij die geestelijk éénheid nú al kunnen ervaren. Maar al zouden we niet aan die 
verwachting voldoen, de eenheid die Christus tot stand heeft gebracht, kan niet meer 
ongedaan worden gemaakt. Wat God bij elkaar heeft gebracht, kan geen mens scheiden. 
 
1 Korinthe 12 
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 
 
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 Heilige Geest van God, als men Hem 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 voortbrengen. (zie ook de studie 
‘de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren’) God is in ieder van ons, gelovigen, een Werk 
begonnen, en Hij wil dit graag Zélf tot een eind brengen. Wij zouden ons daarom laten leiden 
door Zijn Geest, en Zijn Woord. 
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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;(=Rechterstoel van Christus) 
 
Wij zouden wandelen tot Eer van God 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses (dode 
werken tbv de natuurlijke mens, de oude mens) 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. 
 
Onze eigen geest en Zijn Geest willen verschillende dingen, zij staan recht tegenover elkaar. 
Wij zouden de oude mens voor dood houden, en wandelen onder leiding van de Geest. 
Wandelen door de Geest, heeft met je praktische leven te maken. Wij zouden ons 
onderwerpen aan Christus, de Heilige Geest. We bedroeven de Heilige Geest met zaken in 
ons leven die níet tot Eer van God zijn. Als wij doen wat de Geest verheugd, dan zullen wij 
straks delen in Zijn Erfenis (Loon, Kroon, Heerlijkheid, Zoonschap). Als we luisteren naar onze 
oude mens en de duivel, dan zullen wij minder Loon van de Heere ontvangen. Sommigen 
zullen naakt komen te staan. En ook nu vinden we het niet leuk om in ‘ons nakie’ te staan, 
zeker niet als er anderen staan te kijken… 
 
2 Korinthe 5 
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed te worden. (met Heerlijkheid) 
3 Zo wij ook bekleed (dus beloond) en niet naakt zullen gevonden worden.(zonder Loon, 
Kroon, Heerlijkheid, of Erfenis) 
 
Mag je fouten maken? 
 
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. 
 
Maar we maken nog al eens fouten hierin. Dan laten we ons leiden door ons vlees, in plaats 
van door de Heilige Geest. Dat kan ook niet anders, want we hebben nog steeds die oude 
mens. Bovendien leven we nog in deze zondige wereld ‘temidden van een krom en verdraaid 
geslacht’. We krijgen ook nog eens allerlei informatie tot ons, die niet strekt tot Eer van God. 
Soms maken we dus fouten. Maar dat is het mooie van het Werk van de Heilige Geest; als je 
aan de Heere onderworpen wilt zijn, reinigt Hij je, automatisch, van alle zonden. Gewéldig 
hè! We blijven ons leven lang last houden van die oude mens, maar laten ons reinigen door 
onze Hogepriester, de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus. (zie ook de studie 
‘Hogepriester’) Als wij ons in afhankelijkheid van God opstellen, en in het Licht wandelen, 
reinigt Hij ons van alle zonden. 
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Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het 
midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; 
16 Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik 
niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 
Vrucht van de Geest 
 
Efeze 5 
8 Want gij waart eertijds duisternis (=niet wedergeboren, niet gelovig) , maar nu zijt gij licht 
in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
 
De Geest verlicht ons. Hij bewerkt een vrucht in ons leven die in alle goedheid, 
rechtvaardigheid en Waarheid is. Wij zouden toetsen aan het Woord wat voor God 
welgevallig is. Dat begint met een leven uit geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om voor 
God welgevallig te zijn. Er is een vrucht in ons leven die de Heere wil bewerken, de Vrucht 
van de Geest is een uitwerking van de Geest.   
 
Hebreeën 11 
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet 
geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 
 
Galaten 5 

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
Dronken van de Geest 
 
Efeze 5 
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; (=uitwerking van de Geest) 
 
Is hetzelfde als; 
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Kolossensen 3 
16 Het woord van Christus (=de Heilige Geest) wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en 
vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere 
met aangenaamheid in uw hart.(=uitwerking van de Geest) 
 
Vervuld met de Geest 
 

Wijn    =  Jajin         = nyy    =  Type van de Heilige Geest en het Leven van het Nieuwe Verbond 

                                                  Dit wordt uitgedrukt in Vreugde en Blijdschap 
                                                  Type van het nieuwe eeuwige Opstandingsleven 

Duif     =  Jownah    = hnwy = Uitbeelding van Geestelijk Leven 

                                               = Heeft ook te maken met wijn  =  nyy  = Jajin   

 

Wees niet onverstandig door je alleen met aardse wijn te laten vullen. Wees niet onwijs om 
je alleen maar vol te laten lopen met vrolijkheid, en genot van de wereld. Dan zal je de Wil 
van God nooit leren verstaan! Maar word vervuld met de Geest, Die geeft ons eeuwige 
Blijdschap en Vrede. Word vervuld met de Geest, en begrijp wat de Wil van God is. zodat je 
meer en meer Zíjn Wil doet. Zijn Wil kun je vinden in Zijn Woord, de Bijbel. De Geest helpt je 
om Zijn Woord te begrijpen. 
 
Niet alle dingen zijn opbouwend 
 
Als je geen interesse hebt in de Bijbel, heb je een mager Christelijk leven. Ikzelf begon pas op 
mijn 40e levensjaar met Bijbel lezen. De Heere Jezus Christus zou de Belangrijkste zijn in ons 
leven. Wij zouden ons leven inrichten in dienst van Hém. Dit betekent overigens niét dat je 
als Christen niks meer mag. We mogen wel degelijk genieten, maar daarbij niet vergeten dat 
we zouden leven ter ere van God. Alles is ons geoorloofd, we mogen alles doen, maar niet 
alles wat we doen, is opbouwend. God verbiedt ons niets, maar als we leven tot Eer en 
Heerlijkheid van Hem, dan zullen wij straks delen in Zijn Erfenis. We hebben de Heilige Geest 
daarbij nodig.  
 
Prediker 3 
13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een 
gave Gods. 
 
1 Korinthe 10 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 
 
1 Korinthe 6 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn 
mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 
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Jezelf losmaken van het wereldse gebeuren 
 

Als je dronken bent van aardse, stoffelijke wijn, vergeet je de wereld om je heen, en ben je 
onbezorgd. Mensen die dronken zijn, zijn van de wereld, en vergeten hun ellende en 
problemen. Dit lijkt op dronken van de Geest. Als je vervuld bent met de Geest, als je bezig 
bent met geestelijke dingen, dan worden de beslommeringen van de wereld steeds 
onbelangrijker. De aardse problemen worden er niet mee opgelost, maar ze worden minder. 
Ze doen er niet zoveel meer toe. En naar de oude mens gerekend is er ook nog steeds 
ellende, verdriet en moeite. Maar naarmate je je meer bezig gaat houden met de eeuwige 
dingen die ons in het vooruitzicht zijn gesteld, kun je je (geestelijk) steeds meer losmaken 
van het wereldse gebeuren. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’) 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
 
Typologie 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (=het 
vlees, de natuurlijke mens), die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens (=de Heilige Geest. De wedergeboren mens met daarin de Geest 
inwonend)  aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
 
Het vervuld worden met de wijn, is dus een type van het vervuld worden met de Geest. Dit is 
geen verplichting, maar een oproep om vervuld te worden van de Geest. Je laten vervullen 
met wijn, oftewel de Geest, is ieders eigen verantwoordelijkheid. De Heere Jezus Christus is 
de Ware Wijnstok. De Heere Jezus Christus brengt Wijn voort. Wijn is een type van het 
nieuwe Opstandingsleven van Christus. 
 
Johannes 1 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
3 Gijlieden zijt nu rein om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet 
in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 
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Met Kracht versterkt worden door Zijn Geest 
 
Efeze 3 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; (het hart, het binnenste, de nieuwe mens in 
Christus, het nieuwe leven van Christus) 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone (dat is gebeurd op het moment dat je 
tot geloof kwam), en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus (=Vrucht van de Geest), die de kennis te boven gaat, 
opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. 
 
Paulus bidt hier tot God de Vader dat het geestelijk leven van de Efeziërs door de Kracht van 
de Heilige Geest gesterkt zal worden. Ook in verdrukking, en moeilijkheden. Dit is een gebed 
naar Zijn Wil, en zal dan ook zeker worden verhoord. De Kracht van Christus zou ook onze 
kracht worden. Zijn Kracht wordt in onze zwakheid volbracht. De ‘inwendigen mens’, is de 
‘nieuwe mens in Christus’. De uitwendige mens is de oude natuurlijke mens, het vlees.  Wat 
is de Heerlijkheid van God de Vader? Dat is Christus.  
 
Kiezen voor Hem 
 
Dus Paulus bidt dat wij (net zoals de Efeziërs) met de Kracht van Christus gesterkt zouden 
worden. Als we de Heere willen dienen, kan dat alleen met de Kracht van de Heilige Geest. 
De Heere Jezus Christus wil ons geloofsleven met Zijn Kracht versterken, zodat wij 
standvastig en vol vertrouwen ons laten leiden door Hém. Maar dat is een keuze. 
 
Het uiteindelijke Doel van de Geest 
 
2 Timotheüs 3 
17 Opdat de mens Gods volmaakt gevuld, zij, tot alle goed werk volmaaktelijk volwassen 
toegerust. 
 
Het is de bedoeling dat wij opgroeien tot volwassenen in het geloof; toegerust tot alle goed 
Werk. Dat kan alleen door onderwijs uit de Bijbel. Dat wij Zijn Wil weten en geloven, en 
vervolgens toepassen in ons eigen leven. Dat wij dienstknechten van de Heere zijn. Dat 
verwacht de Heere van ons, en is het doel van de Heilige Geest. Wij zouden ons ervan 
bewust zijn dat de Heere er niet voor óns is, maar dat wij er voor de Heere zijn! Wij zouden 
ons hele leven aan Hem ter beschikking stellen. Als een welbehagelijk offer voor God. 
 
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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Zoonschap, Heerlijkheid, Erfenis, Loon en Kroon 
 
Wij dragen zélf de verantwoordelijkheid om ons aan de Geest, de Heere Jezus Christus, over 
te geven. Als wij denken daar geen kracht voor te hebben, dan zouden wij dat in geloof en 
vertrouwen bij de Heere neerleggen, en dan zal Hij ons veranderen naar Zijn Beeld. Zijn 
Kracht zal immers in zwakheid worden volbracht. Het is de onzienlijke Christus, de Heilige 
Geest, Die ons opvoedt van kinderen van God, tot volwassenen. Dan zijn wij straks zonen van 
God. Dan kunnen wij, samen met Christus, verantwoordelijkheid dragen in Zijn 
geopenbaarde Koninkrijk. Dan zullen wij straks, tesamen met Hem, de wereld oordelen. Dan 
zullen wij heersen met Hem. Dan wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid.  
 
1 korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 
 
2 Timotheüs 2 
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. 
 
Gebed 
 
Trouwe Hemelse Vader, wij danken U dat wij als kinderen van God zéker mogen weten dat 
wij Uw Geest hebben ontvangen. En dat dat ook nooit meer veranderen zal. Wij zouden Uw 
Geest in ons leven laten heersen. Wij zouden de Geest niet bedroeven, maar ons 
onderwerpen aan U, en Uw Woord. Dank U dat wij door de Geest leren begrijpen wát, en 
wáár, onze positie is. Dank U dat U ons helpt om U steeds beter te leren kennen. Dank U dat 
U ons Kracht geeft om U te dienen. Dank U dat wij in de Vrijheid gezet zijn, en wij willen dan 
ook blijven staan in die vrijheid. De Vrijheid van het Nieuwe Verbond. Dat wij die vrijheid 
gebruiken om U en elkaar te dienen. Dat wij leven ter Ere van U. Help ons hierbij Heere, leidt 
ons, met Uw Geest, in al Uw Waarheid. Amen                                   
     
 

                                                                    


