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Les 8.

De Heilige Geest 5.

Het werk van de Heilige Geest.

1. Ten opzichte van de wereld.

Joh. 14:17 “de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet
hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie
en zal in jullie blijven”. (NBV)

“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”. (NBG)

Joh 16:8-9 “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”.

Op het moment dat de Here komt te oordelen zal Hij het ONGELOOF van de ongelovigen
als zonde beschouwen en hen op grond daarvan veroordelen. Niet wat de mens in “het vlees”
(aardse lichaam) heeft gedaan of nagelaten zal de oorzaak van eeuwige verwerping zijn maar
het ongeloof in Hem is dan de grondslag voor de eeuwige verwerping.

2. De werking van de Geest IN de gelovige.

1. De Heilige Geest heeft de gelovige in zijn/haar zondige toestand overtuigd van zonde
en van oordeel.

Joh. 16: 8-9 “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.”

2. Toen hij in Jezus Christus geloofde werd hij geboren uit de Heilige Geest.

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.

(Lezen: Johannes 3:1-21)

3. Door de Geest stelt de gelovige zijn/haar eigen ik niet meer op de eerste plaats.

Rom. 8:2 “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt,
van de wet der zonde en des doods.”

Rom. 8:13 “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.”
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Gal. 5:13-18 “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het
vlees.  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de
Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet
wat gij maar wenst.  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij
niet onder de wet.

Wanneer wij door gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest ons “oude vlees”, het eigen IK
niet “doden”, voor dood, afgestorven houden, zullen wij nooit een goed werktuig in de hand
van de Here kunnen zijn.

4. De Heilige Geest schenkt ons werkelijk vrede en rust in ons leven.

Rom. 14:17 “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest”.

Rom. 8:5-6 “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij,
die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de
gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is
leven en vrede”.

Rom. 15:13 “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om
overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes”

Gal. 5:22-23 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen
zodanige mensen is de wet niet.”

“Tegen zodanige mensen is de wet niet”, dit wil zeggen dat deze mensen gered zijn door het
verlossende offer op Golgotha en wie tot dat inzicht, tot geloof daar in, is door Jezus Christus
vervuld met de Heilige Geest. Wij kunnen dus stellen dat wie de heilige Geest ontvangen
heeft tot levend geloof en wedergeboorte gekomen is en daardoor voor eeuwig behouden.

5. In dienst van de Here staan door de werking van de Heilige Geest.

De Heilige geest vervult de gelovige met kracht.

Hand. 1:8 “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en
gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde”.

Hij geeft leiding (als wij willen luisteren) aan de gelovige.

Hand. 16:7-9 “en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van
Jezus liet het hun niet toe; en toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te
Troas.  En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonisch
man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons”
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De Geest geeft gaven.

1 Cor. 12:4-7 “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;  en er is
verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;  en er is
verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen
werkt.  Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot
welzijn van allen.”


