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Handout 
Aflevering 7 – Geestelijke verleiding (2)  

Het ontvangen- de uitstorting- en de doop met de Heilige Geest 
 

• Het ontvangen van de Heilige Geest 
1. Wanneer? De Bijbel is er duidelijk over dat we op het moment van onze 

bekering en wedergeboorte de Heilige Geest ontvangen. In Romeinen 8 vs.9 
kunnen we lezen dat iemand zonder de Heilige Geest überhaupt Hem niet 
toebehoort en in Efeziërs 1 vs.13 staat, dat we de Heilige Geest ontvangen 
op het moment waarop we tot het geloof in de Here Jezus komen. 
 

2. Wachten? Het ‘wachten op de Heilige Geest’ komt alleen voor bij de 
aankondiging van de uitstorting van de Heilige Geest (Lucas 24 vs.49), want 
de Geest was nog niet aanwezig (Johannes 7 vs.39). Verder komen we dit 
‘wachten’ bij de eerste gelovige Samaritanen tegen, waarbij Petrus een 
‘sleutelrol’ (zie Mattheüs 16 vs.19) zou vervullen, zoals ook later bij Cornelius, 
de eerste ‘heiden’ (niet-Jood) die tot het geloof in de Here Jezus kwam 
(Handelingen 10). Een misverstand waardoor men meent dat het ontvangen 
van de Heilige Geest niet gelijk valt met onze bekering vinden we in 
Handelingen 19 vs.1-6. Maar daar gaat het om discipelen van Johannes de 
Doper. Zij kenden wel de doop van boetedoening, bekering, maar nog niet de 
wedergeboorte in de opstanding van Christus!  

 
3. Het boek Handelingen laat ons zien dat men de ene keer de Heilige Geest 

ontving terwijl Gods Woord verkondigd werd, een andere keer bij de doop en 
weer een andere keer bij het oplegging van handen. We kunnen niet één 
voorbeeld uit Handelingen overnemen als normgevend voor alle gelovigen. 
Niet het boek Handelingen maar de Nieuwtestamentische brieven maken ons 
duidelijk op welk tijdstip we de Heilige Geest ontvangen.    
 
 

4. Wedergeboorte, is het resultaat van het ontvangen van de Heilige Geest. 
Met Gods Geest ‘blaast’ de Here God het eeuwig leven in ons, net zoals Hij 
dat eerst deed bij Adam (Genesis 2 vs.7). Hierdoor gaan we over vanuit de 
dood in het leven. 
 

5. De juiste volgorde wordt ons duidelijk gemaakt bij de reiniging van een 
melaatse in Leviticus 14 vs.14-17. Eerst werd het bloed aangebracht, en pas 
daarna de olie, bovenop het bloed. Een beeld van: eerst Golgotha en het 
verzoenend sterven van de Here Jezus, en pas daarna het ontvangen van de 
Heilige Geest. 
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• Een eenmalig heilsfeit.  
Het wonder van Pinksteren, beschreven in Handelingen 2 is een éénmalig 
heilsfeit, net zoals het sterven en de opstanding van de Here Jezus. Bidden om 
een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest is niet Bijbels en wordt ook nergens 
in de Bijbel ons geleerd. Wel mogen we verlangen naar een hernieuwde werking 
van Gods Geest en een opwekking, maar dat is niet hetzelfde als een nieuwe 
uitstorting, want die heeft al plaatsgevonden en daaraan mogen we deel hebben! 
  
• De doop met-, door- en in de Heilige Geest.  
De doop met de Heilige Geest wordt door Johannes de Doper aangekondigd 
(Mattheüs 3 vs.11). In 1 Korinthiërs 12 vs.13 vinden we het enige Bijbelgedeelte 
dat ons uitlegt wat met deze doop bedoeld wordt. Hier staat dat we door de doop 
met de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt worden. Deze doop vindt dus 
plaats bij onze wedergeboorte, want op dát moment krijgen we deel aan de 
gemeente, het lichaam van Christus. Nergens kun je in de Bijbel lezen dat de 
doop met de Heilige Geest een soort ‘second blessing’, een tweede ervaring is, 
waar we ons als gelovigen naar uit moeten strekken. De Bijbel roept ons wel op 
om naar de vervulling met de Heilige Geest (Efeziërs 5 vs.18) te verlangen, maar 
niet naar de doop met de Heilige Geest, simpelweg omdat deze al plaats vond bij 
onze wedergeboorte!  

 
• Vragen: 

1. Hoe weten we zeker dat we Gods Geest ontvangen hebben? 
2. In Johannes 3 vergelijkt de Here Jezus de wedergeboorte met ‘geboren 

worden uit de Geest’. Leg dit eens uit? 
3. Soms wordt voor mensen die niet bekeerd zijn gebeden of ze de Heilige 

Geest mogen ontvangen. Hoe moeten we dit Bijbels plaatsen? 
4. Wat betekent voor ons de doop met de Heilige Geest? 

 
 


