Zondag

Hoe meer het werk van de
Heilige Geest merkbaar is, hoe
meer de aandacht uitgaat naar
Jezus Christus.
De Heilige Geest heeft
bekendgemaakt ‘wat het oog niet

heeft gezien en het oor niet heeft
gehoord, wat in geen mensenhart is
opgekomen, dat God heeft bestemd
voor wie Hem liefhebben’. De Heilige
Geest richt daarom alle aandacht
steeds op Gods hart. Dáár laat Hij
Gods genade en liefde ontdekken…
die het meest zichtbaar werd in de
Heer Jezus.
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Heidelbergse catechismus - Zondag 20
Vraag 53 Wat gelooft u van de Heilige Geest?
Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig
God is.
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof
aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten
en eeuwig bij mij te blijven.
Lees de Bijbel: Gods Geest en de schepping: Genesis 1,2; Job 33,4;
Psalm 104,30. Gods Geest als Persoon: Johannes 16,7-14; Efeziërs 4,30; De
Heilige Geest en Jezus Christus: Lucas 1,35; 3,22; 4,1.18.21. De Geest en
de gemeente: 1 Korintiërs 3,16; Efeziërs 2,21-22 Gods Geest en het
geloof: Romeinen 8,1-11; Galaten 3,2.5; Efeziërs 3,16-17.
Lees de belijdenisgeschriften: Belijdenis van Athanasius; Dordtse
Leerregels III/IV, artikel 11; Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 3 en
11.

Meer van God in ons leven
Er kan nooit sprake zijn van
‘concurrentie’ tussen het werk van
God de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Hij is de drie-enige God. Je
merkt wel dat soms het werk van de
Vader vooral op de voorgrond treedt
(zoals bij de schepping), soms dat
van de Zoon (bij de verzoening),
soms dat van Heilige Geest. Maar
altijd is het werk van Hen samen.
De Heilige Geest was vanaf het begin
evenzeer als de Vader en de Zoon
betrokken bij de reddingsoperatie die
Gods antwoord was op onze zonden.
Ook de Heilige Geest is gericht op het
herstel van de relatie tussen God en
mensen, zodat mensen gered worden
en weer met en voor God gaan leven.
In het Oude Testament merk je al dat
de Heilige Geest degene is die aan
mensen bekendmaakt wie God is (vgl.
2 Petrus 1,21) én dat Hij degene is
die mensen vernieuwt zodat ze weer
met God gaan leven (vgl. Ezechiël
36,25-27). In het Oude Testament
werd de Heilige Geest beloofd als hét
geschenk van de nieuwe tijd. Als er
verzoening en vergeving zou zijn, zou
de Heilige Geest komen om degenen
die Gods vergeving ontvangen van
binnenuit nieuw te maken. Door de
Heilige Geest zou God zelf dan in hun
hart komen wonen. God bewerkte
door Jezus’ lijden en opstanding
verzoening voor de zonden. Toen kon
het nieuwe beginnen: mensen leren

God kennen door in Jezus te geloven,
ontvangen Gods vergeving en ontvangen de
Heilige Geest in hun hart (vgl. om te
beginnen Handelingen 2).
Ook in het Nieuwe Testament merk je dat de
Heilige Geest mensen bekendmaakt wie God
is, wat er in zijn hart is (vgl. 1 Korintiërs 2).
Zo bewerkt Hij dat mensen in Jezus gaan
geloven. Dan is Hij ook degene die van
binnenuit de gelovigen leidt in het nieuwe
leven met God (vgl. Johannes 14,16),
vernieuwt.

Meer Jezus centraal
Waar de Heilige Geest werkt, wordt steeds
alle aandacht gericht op Gods hart (1
Korintiërs 2,10). Dat betekent dat als de
Heilige Geest werkt, de Here Jezus in het
middelpunt van de belangstelling komt te
staan. Want als je Jezus ontmoet, kijk je God
in zijn hart.
Op Pinksterdag ontstond de christelijke
gemeente, doordat de Heilige Geest mensen
tot geloof in Jezus bracht en zo voorgoed in
hun hart kwam wonen. De verkondiging op
Pinksterdag cirkelde helemaal om ‘wat God
door zijn Zoon had laten gebeuren’. Door die
verkondiging bracht de Heilige Geest mensen
tot geloof.
Ook in 1 Korintiërs 2 merk je dat de
verkondiging van Jezus Christus de
gekruisigde krachtig was door de Heilige
Geest. De gemeente van Christus (per
definitie dus een pinkstergemeente!) is de
plaats waar God woont door zijn Geest

(Efeziërs 2,22). En als de gemeente zich
laat leiden door de Heilige Geest, als Gods
Geest in de gemeente werkt, zal dat altijd
te merken zijn doordat Jezus Christus
centraal staat.
Doordat Hij er steeds op uit is om Jezus
bekend te maken (Johannes 16,14),
treedt de Heilige Geest zelf niet op de
voorgrond maar blijft juist wat op de
achtergrond. Dat hoort bij zijn werk.

Meer leven mét God
‘Weten wat God ons in zijn goedheid heeft
geschonken’ (1 Korintiërs 2,12), - dat
prikkelt ons om door de Heilige Geest
steeds meer God te kennen. ‘Alle
weldaden van Christus waarin de Geest
ons laat delen’ (Heidelbergse
Catechismus), maakt ons leergierig,
verlangend om dat te ontdekken.
God kennen en ontdekken wat zijn liefde
voor ons betekent, doet ons steeds bidden
om het werk van Gods Geest in ons leven.
Hoe meer de Heilige Geest in ons werkt,
hoe meer we God zullen kennen. En hoe
meer we tot eer van God zullen leven. Alle
reden om steeds weer te bidden om de
vervulling met Gods Geest (Efeziërs 5,18).
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