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Les 6.
De Heilige Geest 3.
De Heilige Geest in de evangeliën.

A. De Heilige Geest en de Heer Jezus Christus.
1. Ontvangen door de Heilige Geest.
Lucas 1:31

“En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam
Jezus geven”.

Lucas 1:35

“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen
en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het
heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.”

2. Gedoopt met de Heilige Geest.
Lucas 3:22

“en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde,
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb
Ik mijn welbehagen”.

3. Wandelen in de Heilige Geest.
Lucas 4:14

“En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over
Hem ging uit door de gehele streek.”

4. Werken in de Geest.
Matth. 12:28 “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het
Koninkrijk Gods over u gekomen”.
B. De Heilige Geest en de discipelen van de Heer.
1. Wedergeboorte door de Heilige Geest.
Joh. 1:12-13 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed,
noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren
zijn”.
Joh. 3:5-6

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat
uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest”.

NB: “wat uit de Geest geboren is, is geest” = Wie uit de Heilige Geest is geboren is een
geestelijk mens, een wedergeboren mens.
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1 Joh. 5:1

“Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder,
die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit
Hem geboren is”.

2. De Here beloofde de Heilige Geest aan hen die er om zouden bidden/vragen.
Lucas 11:13 “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven
aan hen, die Hem daarom bidden?”
Er is geen bewijs dat iemand van de discipelen vóór de opstanding van de Here op deze
belofte is ingegaan. Misschien zouden wij hierbij alleen aan Maria van Bethanië kunnen
denken want zij schijnt op dat moment de enige gelovige met geestelijk inzicht te zijn:
Joh. 12:3

“Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten
van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre
verspreidde zich door het gehele huis”.

Luc.10:38-42 “maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel
uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen”.
3. Omdat ze er zelf niet om vroegen beloofde de Here hen dat Hij het voor hen zou
vragen.
Joh 14:16-17 “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in
eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want
Hij blijft bij u en zal in u zijn”.
4. De Heilige Geest werd geopenbaard aan de discipelen.
1. Bij hen,
2. In hen
3. Op hen.

Joh. 14:17.
Joh 14:17.
Luc. 24:49

“want Hij blijft bij u en zal in u zijn”
“want Hij blijft bij u en zal in u zijn”
“En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen”.

Na Zijn opstanding schonk Hij de Heilige Geest om in hen te zijn.
4. Joh. 20:22 “En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de
Heilige Geest”.
C. De Heilige Geest en de zonde (Zondaren)

1. Om te overtuigen van zonde en ongeloof.
Joh. 16:7-9

“En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid
en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven”.

3
2. Gerechtheid alleen in en door Christus.
Joh 16:10

“van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet.”

3. Van het oordeel dat niet uit kan blijven.

Vergelijk Johannes 16:11 met Johannes 5:27
“van oordeel omdat de overste dezer wereld geoordeeld is”
Met Johannes 5:27;
“En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is”.
Vergelijk Handelingen 17:31 met Openbaring 20:11-15;
“Omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen
door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft
door Hem uit de doden op te wekken”.
Openbaring 20:11-15;
“En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de
aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de
groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het [boek] des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van
hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar
waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden
geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des
vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden
werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”.

