
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

‘Vol zijn van Gods Geest’ gaat 

uiteindelijk om de vraag: Heeft 

de Heilige Geest jou? En heeft 

Hij je dan helemaal of maar 

gedeeltelijk? 

 

Als de Heilige Geest ons ‘heeft’ zal dat 

te merken zijn aan wat kenmerkend 

voor Hem is: Jezus  Christus wordt 

het belangrijkste voor ons en ons 

leven wordt hoe langer hoe meer op 

Jezus  gefocust. Opmerkelijk is dat: 

hoe meer het om de Heilige Geest 

gaat, hoe meer het om de Here Jezus 

gaat. En hoe meer het om de Here 

Jezus gaat, hoe meer het gaat om 

leven met God.  

 

Vanaf het moment dat de Heilige 

Geest in ons leven komt, stelt Hij ons 

steeds weer de vraag: Ken je Jezus 

Christus? Weet je voldoende over 

Hem? Ken je Hem goed? Zo maakt Hij 

ons tot Jezus’ volgelingen.  

 

De Heilige Geest ontvangen 

Je ontvangt de Heilige Geest als je tot 

geloof in Jezus Christus komt 

(Handelingen 2:38). Dan komt de 

Heilige Geest in je wonen (vgl. 

Romeinen 8:9 en Johannes 14:23). 

Door de verkondiging van het 

evangelie bewerkt de Heilige Geest 

dat je naar de Here Jezus toegaat om 

je in een persoonlijk geloof aan Hem 

toe te vertrouwen.  

 

Als dat gebeurt, komt de Heilige 

Geest zelf in je hart wonen. Dan 

begint het nieuwe leven pas goed 

voor je. Zoals God dat al bij Ezechiël 

(36:25-27) in één adem liet zeggen: 

als er vergeving is, reiniging, dan zal 

er ook vernieuwing volgen. Dan 

maakt Gods Geest dat je echt nieuw 

wordt: anders dan in het verleden zul 

je voortaan met en voor God leven. 

 

Heb je de Heilige Geest ontvangen? 

Dat betekent dat de Heilige Geest jou 

‘heeft’. Dat betekent dat je je door de 

Geest naar Jezus liet brengen en je 

met hart en ziel aan Hem hebt 

toevertrouwd. Dat betekent dat je 

door die geloofsverbondenheid met 
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“Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het 

stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de 

verlossing.” 

 

“…laat de Geest u vervullen.” 

Jezus een nieuw leven bent begonnen dat op 

God gericht is. 

 

Verzegeld met de Heilige Geest 

In Efeziërs 4,30 spreekt Paulus de gelovigen 

aan als mensen die door de Heilige Geest 

zijn gemerkt, gestempeld, verzegeld ‘voor de 

dag van de verlossing’. In 1,13-14 had hij 

ook al zoiets gezegd.  

 

Dat zegel van de Heilige Geest is een bewijs 

van betrouwbaarheid. Dat Hij in je werkt en 

je bij Jezus brengt en een nieuw verlangen 

geeft om voortaan voor God te leven, is het 

bewijs van Gods werk in je leven.  

 

Maar het is tegelijk ook een belofte. Hij zal 

zijn werk in mij tot een goed einde brengen. 

Het leven dat ik nu dankzij Gods genade in 

Jezus Christus door de Heilige Geest mocht 

beginnen, zal over  niet al te lange tijd op de 

dag van de verlossing volmaakt worden.  

 

Leven door de Heilige Geest 

Verzegeld zijn met de Heilige Geest betekent 

dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. 

Daarmee behoort je leven de Heilige Geest 

toe. De grote vraag is 

dan ook aan mensen die de Heilige Geest 

hebben ontvangen: Heeft de Heilige Geest 

jou? En heeft Hij je helemaal of maar 

gedeeltelijk? Die vraag merk je heel goed in 

Efeziërs 4 en 5. 

 

De Heilige Geest niet bedroeven… 

Je kunt blijkbaar de Heilige Geest bedroeven 

(4:30). Als je je niet door de Geest laat 

leiden om een nieuw leven te leiden tot 

eer van God, maar dat in plaats daarvan 

allerlei oude gewoonten je gedrag (weer) 

laat bepalen, bedroef je de Heilige Geest. 

Want Hij is maar op één ding uit: dat je 

het nieuwe leven tot eer van God ook echt 

leeft door Jezus te volgen.  

 

…maar je door de Heilige Geest 

laten vervullen  

Er zijn genoeg aanleidingen die ons toch 

weer het oude leven willen laten leven. 

Opmerkelijk dat Paulus in Efeziërs 5:14 

gelovigen oproept op te staan uit de dood 

en te ontwaken uit hun slaap.  

Er is veel waarmee we ons kunnen laten 

vullen en ons zo af laten leiden van het 

werk van de Geest, - genoemd worden 

hier met name zonden op het gebied van 

seksualiteit, bezit, praten en drank. Op al 

die gebieden wil de Heilige Geest ons 

leven vernieuwen. Steeds meer en telkens 

weer.  

 

Laat je met de Geest vervullen, is de 

oproep. Laat Hem je leven leiden. Hoe 

meer de Geest jou ‘heeft’, hoe meer je 

leven gericht is op God. 


