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Suggestie om te beginnen:
Bekijk eens de film ‘The
Shack’ met elkaar, waarin de
hoofdpersoon Mack kennis
maakt met de drie-eenheid:
Vader, Zoon en Geest op een
verrassende manier. De
eerste keer dat Mack de
kleine Aziatische vrouw
ontmoet (die de Heilige
Geest verbeeld) strijkt ze
met een penseeltje langs zijn
wangen. ‘Wat doe je’, vraagt
Mack? ‘Ik verzamel tranen’,
zegt ze.

De Heilige Geest is Gods bescheidenheid
Wie is de Heilige Geest? De eerste christenen hadden een mooie naam voor de Heilige Geest. Ze
noemden Hem Gods bescheidenheid. Wie bescheiden is, vraagt geen podium voor zichzelf.
Bescheiden zijn betekent dat je het prima vindt om niet zelf in het middelpunt van de
belangstelling te staan. Deze bescheidenheid is kenmerkend voor de Heilige Geest.
De Heilige Geest wil een soort spotlight zijn. Hij vraagt geen podium voor zichzelf. Jezus zegt het
zo (Joh. 16:14): ‘Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren’. Dat is wat de
Heilige Geest het liefste doet: Jezus eren, Hem belichten, Hem doen stralen!
De Heilige Geest is een persoon.
Wie is de Heilige Geest? De vragensteller voelt goed aan dat de Heilige Geest een ‘wie’ is, niet een
‘wat’. Hij is een ‘ik’, geen ‘het’, een onpersoonlijke kracht. Een kracht kan niet liefhebben, en heeft
niks te ‘willen’. De Heilige Geest daarentegen spreekt over ‘Ik’ en ‘Mij’ (Hand. 13:2). De Heilige
Geest weet als geen ander wat liefde is (Rom. 5:8, Gal. 5:22)! En Hij heeft een eigen wil (Rom.
8:27, 1 Kor. 12:11, Hebr. 2:4). Je kunt Hem bedriegen (Hand. 5:3), belasteren (Mat. 12:31, Marcus
3:29, Lucas 12:10) en bedroeven (Ef. 4:30). Kortom, de Heilige Geest is niet een ‘het’, maar een
‘persoon’.
Om te zingen:
Is de Heilige Geest als persoon dan een jongen of een meisje?
Opw 788
Onlangs sprak een priester in het Nederlands Dagblad over “de Heilige Geest en haar gaven”. En in
Kom Heilige Geest van God de verfilmde christelijke bestseller The Shack/De Uitnodiging wordt de Geest voorgesteld als een
(Sela)
vrouw. In het Hebreeuws is het woord voor ‘geest’ (of: adem) – ruach – vrouwelijk. Vandaar dat je
Opw 342
hoort over ‘zij’ en ‘haar’ als het gaat over de Heilige Geest. Als Jezus spreekt over de Heilige Geest
I am a child of God
als de Pleitbezorger, de Parakletos (Joh.14:16), gebruikt Hij de mannelijke vorm. Laten we niet
vergeten dat God Zichzelf aan ons openbaart als Iemand met naast mannelijke ook vrouwelijke
Om te lezen:
eigenschappen! (Deut. 32:18, ‘de God die u gebaard heeft’) (Jes. 42:14, ‘Ik schreeuw het uit als een
Joh. 14: 15-20
barende vrouw’) (Jes. 66:13, ‘zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten’. Intussen
Joh: 16: 12-15
ís Hij geen man of vrouw, geen jongen of meisje. God overstijgt onze menselijke denkschema’s en
taal.
Voor het gebed:
De Geest van de waarheid
Veni Creator Kom, Schepper, Wie is de Heilige Geest? In de Bijbel heeft Hij meerdere benamingen. Bijv.: de Geest van God, de
Geest Spiritus is een oud
Trooster, de Helper, de Geest van Jezus – en nog veel meer. In Joh. 14:17 noemt Jezus de Heilige
gebed.
Geest de Geest van de waarheid. In het evangelie van Johannes is de waarheid geen stelling, geen
setje waarheden, maar een levende gestalte, een Persoon. Jezus zegt zelf: ‘Ik ben de Weg, de
Luister of zing een lied, bijv. Waarheid en het Leven’ (Joh 14:6). De Heilige Geest wijst Jezus’ discipelen de weg naar de volle
Kom Heilige Geest van God, waarheid, ‘heel de waarheid’ (HSV) over Jezus. Over Wie Hij is als Zoon van God, en als mens
(Sela)
geworden Woord. En over wat Hij bedoelde met zijn verhalen en zijn soms onverwachte manier
en bid om Gods Geest.
van doen. Ná Jezus’ opstanding en hemelvaart werd de Geest van de waarheid uitgestort. Vanaf
Benoem situaties waarin je dat moment begrepen Jezus’ leerlingen steeds meer van Hem.
Hem zo nodig hebt.
Verdragen/ verder dragen/ uitdragen
Dankzij de Heilige Geest kregen ze de kracht om het onderwijs van Jezus in praktijk te brengen. In
Joh. 16: 12 zegt Jezus: ’Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet
verdragen, de Geest van de waarheid zal jullie de weg wijzen’. In de grondtekst staat hier een
woord dat slaat op het praktisch uitvoeren van wat Jezus had gezegd. In plaats van ‘verdragen’
zou je haast vertalen ‘verder dragen’ of ‘uitdragen’. De Heilige Geest helpt daarbij, Hij geeft ons de
vrijmoedigheid en kracht. Het Bijbelboek Handelingen staat daar vol van. (Hand. 4:31 ‘allen
werden vervuld met de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God’.) Hij is
wel ook wel ‘Gods empowering presence’, Gods kracht in ons.
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Voor het geloofsgesprek
1. Lees Joh. 14: 15-20 met
elkaar hardop, en neem
even de tijd om deze
woorden van Jezus door te
laten dringen. Wees even
stil. Welk woord of zinsdeel
valt je op?
Wat valt je op over Vader,
Zoon en Geest in deze tekst?
2. De Heilige Geest wordt
‘Gods bescheidenheid’
genoemd: Hij richt de
aandacht niet op zichzelf
maar op Jezus. Wat ervaar
jij?: geef jij/ geven we als
Lichtbogers genoeg
aandacht aan de Heilige
Geest? Hoe dan? Of denken
we misschien té bescheiden
van Zijn aanwezigheid in ons
leven?
3. De Heilige Geest is ‘Gods
empowering presence’. Je
komt die combinatie van
Heilige Geest en kracht veel
tegen in de Bijbel. Vaak
hebben we geen kracht uit
onszelf. In welke situatie(s)
de laatste week heb je
kracht nodig gehad, en er
wel/niet om gebeden. Wat
was het effect?
4. De Heilige Geest spreekt
met jou en mij. Zie Joh.
16:13. We mogen groeien
en verlangen naar die
vertrouwelijke omgang met
God: het is de Heilige Geest
die ons woorden van
waarheid in ons hart geeft,
voor wijsheid en inzicht bijv.
Wat zijn manieren waarop
God/ de Heilige Geest
spreekt?
5. Bid jij wel eens tot de
Heilige Geest? Waarom wel
of niet, en wanneer?

De stem van de Heilige Geest klinkt als de stem van Jezus.
De directe verbinding tussen de Heilige Geest en Jezus is heel belangrijk. De Heilige Geest
bevestigt de waarheid van Jezus. De Heilige Geest zal nooit iets openbaren wat wegleidt van
Jezus, of wat duidelijk ingaat tegen wat Hij heeft gezegd. Immers Jezus zegt in Joh 16:13b ‘De
Geest zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort’. Van wie hoort de
Geest wat Hij moet zeggen? ‘De Geest maakt bekend wat Hij van Mij heeft’, zegt Jezus in Joh.
16:14. De stem van de Heilige Geest klinkt als de stem van Jezus!
Daarom is het belangrijk om open te staan voor correctie vanuit Gods Woord. Want als een
spirituele ervaring of geestelijke impressie ingaat tegen wat Jezus leert, dan is het niet de stem
van de Heilige Geest. Er kan ook sprake zijn van iemands fantasie en verbeeldingsvermogen, of
van een valse geest. Thomas Müntzer, een invloedrijke Duitse theoloog en prediker uit de tijd
van de Reformatie, zei “Rechtstreekse ingevingen van God zijn voor mij belangrijker dan de
Bijbel”. Scherp gezegd vervangt Müntzer het sola Scriptura, alleen de Schrift, door sola
experientia, alleen de ervaring.
De Heilige Geest verbindt ons met de diepe, gepassioneerde, meelevende liefde van God.
Let wel, hiermee zeg ik niet dat je God niet zou kunnen ervaren. Zo schrijft Paulus dat …Gods
liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest (Rom. 5:8). Het is inderdaad geweldig wat
dit vers zegt! De Heilige Geest brengt ons in contact met Gods liefde. Met Zijn liefde die ons
uitnodigt, verwelkomt en verandert. Zodat wij uitnodigend, verwelkomend, gastvrij en
dienstbaar kunnen zijn naar andere mensen. Dus nogmaals, wie is de Heilige Geest? Hij is ook de
Geest van verbondenheid (Gr. koinonia), van liefde en van eenheid.
De Heilige Geest is ook de Geest van profetie
Meteen in de toespraak die Petrus houdt op de Pinksterdag gaat het over profeteren, zie Hand.
2:16-18. In zijn reactie op Müntzer had Maarten Luther profetie exclusief aan het ambt van
predikant gekoppeld: “Een profeet is hij die over Jezus Christus preekt.” Sorry Luther, maar dit is
echt veel te smal gedacht! Al in het Oude Testament zie je dat de Heilige Geest breed werkzaam
is, en via heel verschillende mensen. Na Pinksteren werd dit alles niet minder, maar juist méér!,
voor alle gemeenteleden, ouderen én jongeren. Jezus wijst op de Heilige Geest als de Geest van
profetie in Joh. 16: 13b: Hij [de Heilige Geest] zal (…) jullie bekendmaken wat komen gaat’. Het
groepje van Jezus’ leerlingen had nog een hele weg te gaan. Het was niet vooraf duidelijk hoe
die weg zou lopen. Makkelijk zou het niet worden, dat wisten ze al wel. Maar ze konden
rekenen op de bijstand van de Heilige Geest. Hij zou leiding en wijsheid geven, en helpen om
Jezus’ onderwijs toe te passen.
Ook wij hebben die Geest van profetie nodig. Ook wij zijn afhankelijk van de Heilige Geest voor
wijsheid en inzicht, en voor actuele toepassingen van wat we lezen in de Bijbel, of wat we zullen
bidden. En voor leiding op onze weg, de onzekere toekomst in.
Kun je bidden tot de Heilige Geest?
1. Als Jezus zijn leerlingen leert bidden, begint Hij met ‘Onze Vader in de hemel’. Zo bidt Jezus
zelf ook: tot de Vader, niet tot de Heilige Geest. Je komt nergens in de Bijbel tegen dat iemand
bidt tot de Heilige Geest.
2. Als je bidt tot de Vader, of tot God – dan spreek je daarmee óók tot Jezus en de Heilige Geest.
Want de relatie tussen de Vader en de Zoon in de Geest is er een van onbegrensde persoonlijke
uitwisseling en dialoog. Jezus verwijst hiernaar in Joh 16:15. ‘Alles wat van de Vader is, is van Mij
De Vader, de Zoon en de Geest delen alles met elkaar (en ze delen ook met ons!). Ze leven in
één-verbondenheid met elkaar en jou en mij persoonlijk.
3. Omdat de Vader, de Zoon en de Geest allen God zijn, is het niet fout of verkeerd om te
bidden tot Jezus of tot de Heilige Geest. Soms vind ik het ook wel echt iets toevoegen!
Bijvoorbeeld dat je Jezus dankt voor zijn verlossingswerk aan het kruis. Of dat je de Heilige
Geest vraagt om hulp en kracht. Je komt die combinatie van Heilige Geest en kracht veel tegen
in de Bijbel. Een oud en mooi liturgisch gebed is Veni Creator Spiritus. ‘Kom, Schepper Geest,
daal tot ons neer’. Het is aan ons, aan jou en aan mij, om ons elke dag voor Hem open te stellen
en te bidden: Kom, Heilige Geest.

