
Uit de cursus Basics, paragraaf 1.3 Wie is de Heilige Geest? 

 
De Heilige Geest is voor ons een Geheim en dus is er geen pasklaar antwoord, definitie of formule. 
Maar je hebt allemaal wel eens een gevoel van: hier moest ik zijn, een ingeving; dit is niet zomaar; iets 
dat je raakt… Dat kan iets van de Geest zijn, die tot je spreekt of door jou werkt. 
 
Velen hebben moeite met de Heilige Geest. De Geest is zo vaag. Van de Vader en de Zoon hebben 

we wel een beeld, maar Heilige Geest? Wat moet ik me daar bij voorstellen? In de kerk wordt er 

nauwelijks over gepraat. We vinden dat al gauw zweverig. Onbekend maakt onbemind. En het voelt 

eng. Spreken in tongen en ‘vallen in de geest’? Zijn die lui wel normaal? Regie. Heb ik me straks zelf 

nog wel in de hand? En hoe zit het met andere ‘geesten’, glaasje draaien en zo? Is dit net zoiets? 

 
1 Wie is de Heilige Geest?  
De Vader is God boven ons, de Zoon God naast ons en de Geest God in ons. De Heilige Geest is 
God zelf, zoals Hij persoonlijk, dynamisch in ons leven aanwezig is, in onszelf, in ons hart, in onze 
diepste vezels. Hij laat de helende kracht van de opstanding van Jezus Christus in ons uitwerking 
krijgen.  
 
In het Oude Testament: Gen. 1: ’Gods Geest zweefde over de wateren.’ De Geest is de Schepper die 
orde, vrede en leven creëert. “Ruach” (Hebr.) = adem, wind.  
In het Oude Testament is de Geest is de Gever van kracht en toerusting, een soort tijdelijke 
geestelijke injectie voor een bepaalde taak; bedoeld voor “interim-managers in het rijk van God”. In 1 
Sam.19:23 wordt Saul overmand door de Geest van God, een charismatische ervaring. Het is een 
tijdelijke extase, niet blijvend.  
De profeet Ezechiël vertelt regelmatig hoe de Geest hem in vervoering brengt en hoe hij dan allerlei 
visioenen ziet en boodschappen van God krijgt. 
Bij de profeet Joël klinkt de belofte van iets heel nieuws: ‘Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen’ (Joel 3:1). Dan is er 
niet meer sprake van een tijdelijke geestelijke injectie, maar van een blijvende inwoning van de Geest, 
in alle mensen. 
 
In het Nieuwe Testament is de Heilige Geest actief in de geboorte van Jezus. In Lucas 1:35 zegt de 
engel Gabriël tegen Maria: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
je als een schaduw bedekken.’ Bij zijn doop ontvangt Jezus de Heilige Geest in de gedaante van een 
duif (Lucas 3:22). 
Na zijn opstanding geeft Jezus de Geest door aan zijn leerlingen, Joh. 20:22: ‘Hij blies over hen heen 
en zei: Ontvang de Heilige Geest.’ Met Pinksteren (Handelingen 2) werden de discipelen helemaal 
vervuld met de Geest. De profetie van Joël kwam tot vervulling: de blijvende aanwezigheid van Gods 
Geest in de leerlingen van Jezus. 
Het tijdperk van de Geest is begonnen. De liefde van God stroomt door Jezus’ leerlingen uit in de 
wereld.  
 
Persoon De Heilige Geest is de kracht die mensen in beweging zet om Gods liefde in de praktijk te 
brengen. Maar die kracht is persoonlijk. Je kunt Hem aanspreken. Of Haar: de Heilige Geest wordt 
juist vaak gezien als het vrouwelijke aspect van God. Het is Gods liefde die in ons werkt. In de 
geloofsbelijdenis van Nicea (325 na Chr.) is al uitgesproken: ‘Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer 
is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt.’ Een van de oudste gebeden van de kerk is ‘Kom, Schepper Geest, 
daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw intocht, Heer!’ 
De Heilige Geest is ons houvast. De ervaring van de Geest in je leven geeft rust en zekerheid, een 
waarmerk van echtheid dat het God is die in je leven aanwezig is.  
 
2 Wat doet de Geest?  
De Heilige Geest laat alles wat Jezus gedaan heeft in ons tot uitwerking komen. In Johannes 16:6-16 
heeft Jezus de Geest beloofd aan zijn leerlingen: ‘De Geest van de waarheid zal jullie wegwijs maken 
in de volle waarheid. Hij zal alles van Mij aan jullie bekend maken’. De Heilige Geest is de Gids, die 
ons rondleidt in de schatkamer van wat God ons in Christus gegeven heeft. De Heilige Geest verwijst 



altijd naar Jezus of naar God. Jezus noemde de Geest de ‘Parakleet’, dat betekent heel veel dingen 
tegelijk: Advocaat, Pleitbezorger, Helper, Trooster, Vermaner, Bemoediger. 
De Heilige Geest vormt ons naar het beeld van Jezus Christus om de mens te worden zoals God ons 
heeft bedoeld. God wil geen engel van je maken, maar een gewoon, echt mens van vlees en bloed. 
Hij/zij leidt je zachtjes en teder naar jouw doel en bestemming, maar nooit tegen je wil. 
Met de Heilige Geest krijgen we een heleboel geschenken van God: 

• geloof – ‘Niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is Heer’, behalve door het toedoen van de Heilige 
Geest’ (1 Kor. 12:3) 

• nieuw leven – ‘Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest’ (Joh. 3:5) 

• zekerheid van Gods toekomst - Ef. 4:30: ‘De Heilige Geest… is het stempel waarmee u 
gemerkt bent voor de dag van de verlossing’. Hij heeft een stempel op ons gedrukt, dat niet 
uitgewist kan worden en dat voor altijd zegt: jij bent Gods kind. 

• leiding – Gal. 5:16: ‘Laat u leiden door de Geest’. In het boek Handelingen krijgen de 
apostelen regelmatig aanwijzingen, zoals: ‘omdat ze door de Heilige Geest verhinderd 
werden’ (Hand. 16:6-7) 

• vrucht van de Geest – geloof, hoop en liefde (1Kor. 13:13), ‘de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23). Deze vruchten zijn de effecten als het geloof in je leven gaat 
groeien. Dit is een geschenk van de Geest aan alle christenen. 

• gaven van de Geest – sommige gelovigen krijgen nog een extra gave, ten behoeve van het 
werk ten dienste van de gemeenschap van de gelovigen – zo’n gave is soms voor langere tijd, 
soms meer incidenteel, net als in het Oude Testament. In 1 Kor. 12:8-10 worden genoemd: 
verkondiging van wijsheid, overdragen van kennis, groot geloof, genezingen, wonderen, 
profetie, onderscheiden wat wel/niet van de Geest komt, klanktaal, uitleg van klanktaal. In 
Rom. 12:6-8: profeteren, helpen, onderwijzen, troosten, leiding geven, barmhartig zijn. 

 
3 Hoe werkt de Geest in mij? 
Als de Heilige Geest in je werkt zul je dat merken aan een of meer van de volgende dingen: 

• krachtige ervaring van vervulling met de Geest: extase of enthousiasme, zoals bij de eerste 
Pinksterdag (Hand. 2) 

• stille ervaring van de uitwerking van de Geest in je leven: rust, zekerheid – Psalm 62:2: ‘Alleen 
bij God vindt mijn ziel haar rust’ 

• groei van de vrucht van de Geest in mij 

• heel worden, zoals Paulus ineens weer kan zien (Hand. 9:18), maar ook als de scherpe 
kantjes van je karakter eraf gaan 

• weerstand: twijfel, aanvechting van je geloof, stemmetjes van de boze – allemaal tekens dàt 
de Geest in jou aan het werk is! En aanleiding om je nog meer en explicieter tot de Geest te 
richten: kom en vervul mij helemaal! 

Wij kunnen de Geest niet dwingen of oproepen. We kunnen ons wel voor de Geest openstellen en 
Hem/Haar uitnodigen in ons leven, onszelf blootstellen aan de heilzame kracht van de Geest door: 

• Bijbelstudie: het Woord van God is het belangrijkste hulpmiddel waardoor de Geest werkt! 

• gebed, handoplegging, zalving ter vervulling van de Geest 

• gemeenschap, verbondenheid: contact met andere gelovigen versterkt de groei van de vrucht 
van de Geest in ons 

Tenslotte de belofte van Jezus uit Lucas 11:9-13: ‘Vraag en er zal je gegeven worden…. Als jullie… al 
goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven 
aan wie Hem erom vragen!’ 
 
Om over na te denken 

o Waar zie jij de Heilige Geest aan het werk in jouw leven? 
o Waar verlang jij naar? 
o Wat zou jij zelf kunnen doen om je meer open te stellen voor de Heilige Geest? 


