
Wie is en wat doet de Heilige Geest?

Vorige keer heb ik jullie verteld dat er twee belangrijke instrumenten zijn om God te leren 
kennen. Met Hem leren kennen, bedoel ik dan niet alleen verstandelijk kennen, maar ook een 
relatie hebben met God. 

Over één instrument heb ik het toen al gehad, dat was de Bijbel. De Bijbel is het Woord van 
God, door de Bijbel laat God zien wie Hij is. Dat de Bijbel Gods Woord is, heeft 
consequenties voor ons eigen leven – wij moeten de Bijbel lezen en ernaar leven. Het heeft 
ook consequenties voor onze houding naar onze omgeving – wij moeten anderen vertellen 
over die Bijbel, waarin we God leren kennen. En er zijn ook consequenties naar onze 
kinderen, als we die hebben – wij moeten hen leren met de Bijbel bezig te zijn, wij moeten 
hen een goed voorbeeld geven. Dat was één instrument.

Over een tweede instrument wil ik het vandaag en waarschijnlijk nog twee preken hebben, 
namelijk de Heilige Geest. In deze preek wil ik ingaan op de vraag ‘Wie is de Heilige Geest 
en wat doet de Heilige Geest’? In een tweede preek wil ik ingaan op de vruchten van de Geest 
en in een derde preek op de gaven van de Geest. 

Eerst wil ik ingaan op de vraag wie de Heilige Geest is. Daarbij zal ik misschien een open 
deur intrappen door in te gaan op de vraag of de Heilige Geest God is. Wij geloven dat 
waarschijnlijk allemaal, maar kunnen we het ook onderbouwen vanuit de Bijbel? Daarna wil 
ik gaan kijken naar wat de Heilige Geest doet. 

Wie is de Heilige Geest?
Is de Heilige Geest God zelf? Ik wil met jullie een paar teksten bekijken en vragen dat jullie 
deze eigenschappen van God, die ik vorig schooljaar besproken heb, er even bij lezen. U hoeft 
niet alle teksten mee op te zoeken.

Lezen: Genesis 1:2,26-27; Job 33:4
Het is duidelijk dat de Heilige Geest al vanaf het begin aanwezig is bij de schepping. Elihu, de 
meest wijze van de mensen die Job toespreken, zegt dat de Geest Gods hem gemaakt heeft. In 
Psalm 104:30 wordt gezegd over alles wat God gemaakt heeft: “zendt Gij uw Geest uit, zij 
worden geschapen”. De Heilige Geest is Schepper.

Lezen: Psalm 139:7-8
Kan je ontsnappen voor Gods Geest? Nee, waar je ook gaat, naar de hemel of naar de hel, je 
kan niet ontsnappen aan Gods Geest. Hij is overal, alomtegenwoordig.

Lezen: Heb.9:14
Hier wordt gesproken over de eeuwige Geest. Hij heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan. 

Lezen: 1 Kor. 2:10-11
Een mens zou nooit kunnen doorgronden wat de Heilige Geest doorgrondt. De Heilige Geest 
“doorzoekt” of zoals het in de Statenvertaling staat “onderzoekt” alle dingen. Wat in God is, 
weet de Heilige Geest. We kunnen dus gerust zeggen dat de Heilige Geest alwetend is.

Lezen: Handelingen 5:3-4



Dit is het verhaal van Ananias en Saffira. We zien hier dat er eerst gezegd wordt dat ze de 
Heilige Geest bedrogen hebben. Daarna staat er dat ze gelogen hebben tegen God. Heilige 
Geest en God worden door elkaar gebruikt.

Samenvattend: 
De Heilige Geest is dus Schepper, alomtegenwoordig, eeuwig, alwetend en wijs. Dat zijn 
eigenschappen die toebehoren aan God. God en de Heilige Geest worden voor dezelfde 
gebeurtenis doorheen gebruikt.
Uit deze teksten mogen dus we rustig begrijpen dat de Heilige Geest God is, net zoals we 
geloven dat Jezus God is. 

Wij geloven ook dat de Heilige Geest in ons werkt – daar gaan we het straks nog over hebben, 
maar ik wil nu al een aanloop nemen. Laat ons even stilstaan bij wat we lezen in deze teksten. 
De Heilige Geest is God, want Hij is alomtegenwoordig, alwetend, eeuwig, de Schepper zelf! 
Dan hebben we het nog niet gehad over de kracht die de Heilige Geest heeft – bijvoorbeeld 
om de aarde te scheppen. En die Heilige Geest werkt in ons – wat een geschenk! Men kan 
alles van je afpakken, je geld, je kinderen, je vrijheid, maar nooit de Heilige Geest. 

Afgelopen week ging het in een paar lessen met mijn leerlingen over de zaligsprekingen, 
waarin Jezus het ook heeft over mensen die vervolgd worden om hun geloof en die toch 
“zalig”, “gelukkig” genoemd worden. Ik probeer daar altijd even bij stil te staan met mijn 
leerlingen. Klinkt dat logisch? Iemand die geslagen wordt, gevangen gezet wordt, gemarteld 
wordt, noem maar op… Is die gelukkig? Dat lijkt moeilijk, he. Zo iemand zou geestelijk 
gezien in de put moeten zitten. En toch horen we zo vaak verhalen uit China of Saoudi-Arabië 
of India, waar mensen in de gevangenis vol vuur over Christus spreken. Hoe komt dat? Men 
heeft alles van hen afgepakt, maar de Heilige Geest kunnen ze niet afpakken. De alwetende, 
almachtige Schepper is en blijft bij hen en bij ons. Wat een boodschap, wat een geschenk. 

Richt u daarom niet op wereldse zaken. Zoek geen geluk in huis of hobby of werk. Paulus 
zegt:
Lezen: 1 Tim.6:7-8,11.  
Beste mensen, uit wereldse bezittingen of bezigheden is geen heil te verwachten. Mogen wij 
er daarom niet mee bezig zijn? Dat zeg ik niet, maar wij moeten blijven onthouden dat het 
enige dat telt, het kennen van God is. Wij zingen dat ook regelmatig: 

Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht,  
meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent 

Wat mij dierbaar was… alles wat ik zocht, kennis, macht of geld, heeft geen waarde 
meer, wat werkelijk telt: Ik wil u kennen Jezus…

Wat doet   de Heilige Geest?  
Ik wil a.h.v. een kapot glas aantonen wat de Heilige Geest doet of wil doen in ons leven. 

Lezen: Joh.16:7-11
De Trooster is de Heilige Geest. Wat doet deze? Hij overtuigt de wereld, dus de mensen die 
op de wereld rondlopen, van zonde. 



Vgl: Dit glas is gevuld met viezigheid (een mengsel van verschillende drankjes en 
overschotjes). Wat de Heilige Geest wil doen, is mensen ervan overtuigen dat hun 
glas, hun leven gevuld is met viezigheid, met zonde. Voor wij tot bekering komen, 
maken wij onszelf wijs dat er geen God is en dat wij dus ook aan niemand 
verantwoording moeten afleggen. Wat de Heilige Geest in ons wil doen, is ons 
overtuigen dat God wel bestaat en dat wij een probleem hebben – er is zonde in ons 
leven. 

Lezen: Hand.2:38-39
Bekering en het ontvangen van de Heilige Geest worden hier samengenomen. 

Vgl: Als een mens op het punt komt dat hij zich bekeert, dat hij erkent dat zijn glas 
gevuld is met viezigheid, dan wordt zijn glas leeggehaald. De Heilige Geest wil de 
plaats van die viezigheid innemen en het glas vullen met proper, helder water. Let wel 
op: het glas is gebroken en zal ook gebroken blijven.

Ons leven is aangetast door de zonde en wij zullen heel ons leven moeten blijven vechten 
tegen de zonde. 

Lezen: Joh.14:17, 1Kor.6:19-20
Zoals ik daarnet al aangehaald hebt. De Heilige Geest woont in ons – Hij blijft in ons. Wij 
zijn een tempel van de Heilige Geest. Dit zijn prachtige verzen, omdat ze laten zien hoe God 
ons ziet. Als God naar mij kijkt, dan ziet hij mij niet als een zondig, nutteloos, egoïstisch 
kereltje, maar als een persoon waar de Heilige Geest in woont. Wat een mogelijkheden brengt 
dat met zich mee. We gaan het daar in de preken over de vruchten en de gaven van de Heilige 
Geest nog verder over hebben.

Vgl: Het is niet zo dat de Heilige Geest je glas één keer vult en daarna nooit meer. Hij 
blijft bij u en zal in u zijn. Jezus doet een enorme belofte. Het is niet zo dat als je terug 
zonde in je leven laat druppelen of stromen, dat de Heilige Geest voorgoed vertrekt. 
Zolang wij verlangen naar een leven met God, wil de Heilige Geest ons glas met 
viezigheid uitkappen en ons nieuw water geven, 

Lezen: Ef.4:30
De belofte dat de Heilige Geest altijd bij ons blijft, moeten we niet misbruiken. De Heilige 
Geest is werkelijk een persoon, want wij kunnen Hem bedroeven. Hoe doen we dat?

Vgl: Door ons glas te vullen met veel viezigheid en dat te blijven doen. De Heilige 
Geest bedroeven, gaat erover dat wij geen plaats geven aan de Heilige Geest. We 
kunnen ons leven vullen met viezigheid of met nutteloosheid – een lekker drankje, 
niets mis mee. Viezigheid is zonde, nutteloosheid zijn dingen die niet perse verkeerd 
zijn (leuk, om van te genieten – een eigen huis, vakantie, spelletjes, boeken, muziek, 
…). Versta mij niet verkeerd: ik wil niet zeggen dat het verkeerd is om een eigen huis 
te hebben, op vakantie te gaan, boeken te lezen of wat dan ook. Ze zijn pas verkeerd 
als we er meer belang aan hechten dan aan God. Dan zorgen die dingen er voor dat we 
in ons leven geen plaats meer hebben voor de Heilige Geest. 

Als christen moet je je regelmatig afvragen: Waar is mijn glas, mijn leven, mee gevuld? Ik 
denk dat bij veel westerse christenen de verdeling als volgt is: Hier en daar wat viezigheid, 
een groot deel nutteloosheid en ook nog wat Heilige Geest… Is dat de manier? 



Afgelopen woensdag op de bijbelstudie had Guido de Kegel het over de “genodigden” in 
Lucas 14. Iemand richt een groot feestmaal aan en de genodigden blijken opeens een hoop 
excuses te hebben om niet te komen. Zo zijn wij ook genodigden; God nodigt ons uit om ons 
leven te vullen met wat Hij te bieden heeft. Zijn wij geïnteresseerd in wat Hij te bieden heeft? 
Of vinden wij de leuke dingen van deze wereld beter? Weet u wat Guido zei? Hij zei: “God is 
de maker van de natuur, de maker van de talenten om muziek te maken of boeken te schrijven 
of huizen te bouwen of wat dan ook. Alles is afkomstig van Hem. Zou dan hetgeen Hij ons 
wil geven door de Heilige Geest minder zijn dan al die dingen?” Het kennen van God geeft 
ons veel meer dan de wereld ons geeft.

De Heilige Geest wil ons glas vullen. Zijn wij bereid om ons glas door Hem te laten vullen? 

Voor het slot een laatste vers: Lezen Hand.9:31
Wat er in dit vers staat, heeft mij al een paar keer recht gehouden. De gemeente nam in aantal 
toe door de bijstand van de Heilige Geest. Dit is het 5e jaar dat ik voor deze gemeente werk en 
er zijn al een paar heel moeilijke momenten geweest. Sommige dingen gaan gewoon niet goed 
– bepaalde beslissingen of uitspraken of handelingen worden verkeerd begrepen, er zijn wel 
eens problemen met mensen, door ziekte of moeheid (waar ik nogal eens last van heb) kan je 
moeilijk functioneren en ervaar je geestelijke strijd bij jezelf en daardoor ook in de gemeente, 
… Hier staat: “door de bijstand van de Heilige Geest”. De Heilige Geest stond de eerste 
gemeente bij. Ik dank daar God heel vaak voor: “Dank u dat ik mag weten dat u door Uw 
Heilige Geest in onze gemeente kan werken”. Dankzij de Heilige Geest zijn er dingen 
mogelijk die menselijk gesproken onmogelijk zijn. Hopelijk kan dit vers ook voor jullie een 
stimulans zijn om door te gaan op Gods weg! 

Slot
De Heilige Geest is God zelf. In de Bijbel worden eigenschappen van de Heilige Geest 
beschreven die hetzelfde zijn als die van God. Bij het leren kennen van God is de Heilige 
Geest dus ook nodig. 

Wij hebben in ons persoonlijk leven én in onze gemeente de Heilige Geest broodnodig. Hoe 
kunnen wij een leven leven dat God graag heeft? Niet uit onszelf, want daar stuiten we zo 
vaak op zonde. Wel als de Heilige Geest Zijn proper water uitstort in ons glas. Als wij ons 
willen laten vullen met dat water, zal Hij ons vullen. Wat een heerlijke boodschap!! Ik hoop 
dat jullie ook verlangen naar het water dat de Heilige Geest wil geven.

Amen.


