Handout
Aflevering 6 – Geestelijke verleiding (1)
De persoon en het werk van de Heilige Geest
• Veel onkunde en verwarring
Over de persoon- en het werk van de Heilige Geest is veel onkunde en
verwarring.
We lezen in Johannes 3 vs.8 over het werk van de Heilige Geest dat omschreven
wordt met de woorden: ‘De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid,
maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat…’. Er hebben de
laatste tijd heel wat ‘winden’ over Nederland gewaaid. Vanuit Toronto (Canada),
Laos (Nigeria), Willow Creek en Saddleback Church (VS), Alfa (UK) en ga zo
maar door! Of al deze winden echt geestelijk leven verwekt hebben is niet altijd
even duidelijk. Wel is duidelijk dat sommige van deze windvlagen een spoor van
vernieling achter zich gelaten hebben!
• Gods woord richtinggevend
In veel gemeente ontbreekt een gezond, Bijbelgetrouw onderwijs over de
persoon en het werk van de Heilige Geest. Niet meer de Bijbel maar emoties en
ervaringen worden hierin steeds meer richtinggevend.
• De Heilige Geest is een persoon (Johannes 16 vs.5-15)
De Heilige Geest kun je niet identificeren met: kracht, kennis, vaardigheden,
blijdschap, enthousiasme, alsof het om ‘iets’ gaat, nee Hij is een persoon! In
bovenstaand gedeelte lezen we dat ‘Hij’ (niet ‘het’) zal komen als ‘Trooster’ en
niet de ‘troost’. In dit gedeelte vinden we vijf werkzaamheden van de Heilige
Geest:
1. Hij overtuigt van zonde.
2. Hij wijst de weg tot de volle waarheid. In de apostolische tijd moest het
Nieuwe Testament nog aan de Bijbel toegevoegd worden. De Heilige
Geest heeft de profeten (Lucas, Marcus, Jacobus en Judas) en de
apostelen (Mattheüs, Johannes, Petrus en Paulus) geleid om met hun
geschriften uiteindelijk tot de volle waarheid (het volledige Woord van
God), te komen. Zelfs na vele tientallen jaren bracht de Geest de woorden
bij Johannes nog in herinnering (Johannes 14 vs.25-26).
3. Hij zal niet uit Zichzelf spreken. De woorden van Gods Geest zullen altijd
in overeenstemming met de Bijbel zijn.
4. Hij zal ons de toekomst verkondigen. Het werk van de Heilige Geest is er
op gericht, ons voor te bereiden op de wederkomst van de Here Jezus en
onze ontmoeting met Hem.
5. Hij zal Christus verheerlijken. De Heilige Geest richt nooit alle aandacht op
Zichzelf, de aanbiddingsleider, spreker, of wie dan ook, maar uitsluitend
op de Here Jezus!
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Dat de Heilige Geest een persoon is wordt duidelijk gemaakt in de Bijbel. Je kunt
Hem als persoon behandelen zoals: bedroeven (Efeziërs 4 vs.30), bedriegen en
verzoeken (Handelingen 5 vs.3,9), je tegen Hem verzetten (Handelingen 7 vs,51)
Hem lasteren (Mattheüs 12 vs.31) en Hem smaden (Hebreeën 10 vs.29).
•

Vragen:
1. Welke ervaringen heb je met de verschillende windvlagen over Nederland?
2. Wat betekent het voor ons, te weten dat de Heilige Geest een persoon is?
3. Hoe ervaren we de werking van Gods Geest in ons leven?
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