Wie denken jullie dat de Heilige Geest is?

Wie is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een persoon (heeft een wil, gevoel en verstand)
De Heilige Geest is God (het is de Geest van God)
1Cor 2:10-15
10 Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen
van God.
11 Wie weet wat er in een mens omgaat? Dat weet alleen zijn eigen geest. Zo weet ook niemand wat er in God
omgaat dan alleen Gods eigen Geest.
12 Nu hebben wij niet de geest van de wereld ontvangen maar de Geest die van God komt, en daardoor weten
wij wat God ons in zijn goedgunstigheid gegeven heeft.
13 Daarover spreken we dan ook met woorden die niet ontleend zijn aan menselijke wijsheid, maar ons geleerd
zijn door de Geest. Wij verklaren dus de dingen van de Geest aan mensen die zich door de Geest laten
leiden.
14 Maar iemand die opgaat in deze wereld, weigert wat van de Geest van God komt. Voor hem is het
dwaasheid, hij kan het niet begrijpen, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest.
15 Want hij die de Geest ontvangen heeft, is in staat alles te beoordelen; maar niemand kan over hem oordelen.

Het is de Geest van God

Wat is de drie-eenheid?
Mat 28:19 ‘... doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes ...’
Zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest zijn God.
Jezus is God in de vorm van een mens.
Joh 14:6-11
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
7 Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen. Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’
8 Filippus zei: ‘Heer, laat ons de Vader zien; meer verlangen we niet.’
9 Jezus zei tegen hem: ‘Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie, en je kent me nog niet? Wie mij heeft gezien, heeft
de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen: Laat ons de Vader zien?
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen
gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt.
11 Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Geloof het anders om wat ik doe.

De Heilige Geest is de Geest van God. De Vader, is gewoon God de Vader. Alledrie zijn ze
God. Alledrie in een andere vorm.
Waarom is de Heilige Geest er? Wat is de taak van de Heilige Geest?
Joh 14:16-17
16 Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie
kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn.
Joh 14:26 Maar de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; hij zal je alles leren
en je alles weer in herinnering brengen wat ik je heb verteld.
Joh 16:7-15
7 Maar het is waar wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal hij die jullie
moet bijstaan, niet komen.
8 Maar als ik ga, zal ik hem naar jullie toe zenden. Als hij komt, zal hij aan de wereld laten zien wat zonde, recht
en oordeel is.
9 De zonde is dat ze niet in mij geloven;
10 het recht is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien;
11 het oordeel is dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.

12 Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
13 Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet
op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken.
14 Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij.
15 Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft.’
Lukas 24:49
Ik stuur jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Maar blijf in de stad tot de kracht uit de hemel over je gekomen is.

De Heilige Geest is er om de christenen dingen te leren en om ze kracht te geven.
De Heilige Geest geeft gaven en vruchten
Galaten 5:22
22 Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en
vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Wie krijgt de Heilige Geest?
Galaten 3:1-5
1 Dwaze Galaten! Wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u
uitgetekend.
2 Ik wil alleen dit van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren naar de
boodschap en die te geloven?
3 Hoe kunt u zo dom zijn! U bent begonnen met de Geest en nu wilt u eindigen op eigen kracht?
4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Inderdaad, dan zou het voor niets zijn.
5 God geeft u de Geest en brengt wonderen onder u tot stand. Doet hij dat omdat u de wet naleeft of omdat u
luistert naar de boodschap en die gelooft?
Rom 8:9
Maar u laat u niet leiden door het zondige ik maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Wie de
Geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe.
Efeze 1:13-14
13 In uw verbondenheid met Christus bent ook u tot geloof gekomen, toen u de boodschap van de waarheid
gehoord had, het grote nieuws van uw redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het
stempel van de heilige Geest die hij beloofd had.
14 De Geest is het voorschot van ons erfdeel, waarborg voor de bevrijding van Gods eigen volk. Laten wij zijn
grootheid prijzen!

Je krijgt de Heilige Geest als je gelooft. Iedere Christen heeft de Heilige Geest
Ef 5:18 Bedrink u niet, want dat leidt tot bandeloosheid, maar wees vervuld van de Geest.

Het ontvangen van de Heilige Geest gebeurt een keer. Vervulling is iets wat steeds weer moet
gebeuren.
Het gevolg van vervulling met de Heilige Geest is liefde, vreugde enz

1Corinthe 2:10-15
10 Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen
van God.
11 Wie weet wat er in een mens omgaat? Dat weet alleen zijn eigen geest. Zo weet ook niemand wat er in God
omgaat dan alleen Gods eigen Geest.
12 Nu hebben wij niet de geest van de wereld ontvangen maar de Geest die van God komt, en daardoor weten
wij wat God ons in zijn goedgunstigheid gegeven heeft.
13 Daarover spreken we dan ook met woorden die niet ontleend zijn aan menselijke wijsheid, maar ons geleerd
zijn door de Geest. Wij verklaren dus de dingen van de Geest aan mensen die zich door de Geest laten
leiden.
14 Maar iemand die opgaat in deze wereld, weigert wat van de Geest van God komt. Voor hem is het
dwaasheid, hij kan het niet begrijpen, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest.
15 Want hij die de Geest ontvangen heeft, is in staat alles te beoordelen; maar niemand kan over hem oordelen.
Johannes 14:1-27
1 ‘Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij.
2 Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben.
Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken,
3 en daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben.
4 En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heenga.’ ‘Heer,
5 we weten niet waar u naartoe gaat,’ zei Tomas, ‘hoe kunnen we dan de weg daarheen weten?’
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
7 Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen. Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’
8 Filippus zei: ‘Heer, laat ons de Vader zien; meer verlangen we niet.’
9 Jezus zei tegen hem: ‘Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie, en je kent me nog niet? Wie mij heeft gezien, heeft
de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen: Laat ons de Vader zien?
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen
gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt.
11 Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Geloof het anders om wat ik doe.
12 Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de
Vader.
13 En ik zal alles doen wat jullie met een beroep op mij zullen vragen; dan zal de glorie van de Vader openbaar
worden in de Zoon.
14 Als jullie mij iets vragen, met een beroep op mij, zal ik het voor jullie doen.’
15 ‘Als je mij liefhebt, zul je je aan mijn geboden houden.
16 Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie
kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn.
18 Ik laat jullie niet als wezen achter; ik kom bij jullie terug.
19 Nog even, en dan ziet de wereld mij niet meer. Maar jullie blijven mij zien, omdat ik leef en ook jullie zullen
leven.
20 Dan zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben, en jullie in mij en ik in jullie.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief, en als iemand mij liefheeft, zal mijn Vader hem
liefhebben. Ook ik zal hem liefhebben en mij aan hem doen kennen.’
22 Judas niet Judas Iskariot vroeg: ‘Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons zult doen kennen en niet aan de
wereld?’
23 Jezus antwoordde: ‘Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en
mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.
24 Wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan mijn woorden. Wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden,
maar de woorden van de Vader die mij gezonden heeft.
25 Ik heb jullie dit gezegd, nu ik nog bij jullie ben.
26 Maar de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; hij zal je alles leren en je
alles weer in herinnering brengen wat ik je heb verteld.
27 Vrede laat ik bij jullie achter; mijn vrede geef ik jullie, een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet
ongerust en wees niet bang.

Johannes 16:7-15
7 Maar het is waar wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal hij die jullie
moet bijstaan, niet komen.
8 Maar als ik ga, zal ik hem naar jullie toe zenden. Als hij komt, zal hij aan de wereld laten zien wat zonde, recht
en oordeel is.
9 De zonde is dat ze niet in mij geloven;
10 het recht is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien;
11 het oordeel is dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.
12 Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
13 Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet
op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken.
14 Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij.
15 Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft.’
Lukas 24:49
Ik stuur jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Maar blijf in de stad tot de kracht uit de hemel over je gekomen is.
Galaten 5:22
Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en
vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 3:1-5
1 Dwaze Galaten! Wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u
uitgetekend.
2 Ik wil alleen dit van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren naar de
boodschap en die te geloven?
3 Hoe kunt u zo dom zijn! U bent begonnen met de Geest en nu wilt u eindigen op eigen kracht?
4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Inderdaad, dan zou het voor niets zijn.
5 God geeft u de Geest en brengt wonderen onder u tot stand. Doet hij dat omdat u de wet naleeft of omdat u
luistert naar de boodschap en die gelooft?
Romeinen 8:9
Maar u laat u niet leiden door het zondige ik maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Wie de
Geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe.
Efeze 1:13-14
13 In uw verbondenheid met Christus bent ook u tot geloof gekomen, toen u de boodschap van de waarheid
gehoord had, het grote nieuws van uw redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het
stempel van de heilige Geest die hij beloofd had.
14 De Geest is het voorschot van ons erfdeel, waarborg voor de bevrijding van Gods eigen volk. Laten wij zijn
grootheid prijzen!
Efeze 5:18 Bedrink u niet, want dat leidt tot bandeloosheid, maar wees vervuld van de Geest.

