28. De Persoon en functies van de
Heilige Geest

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling
Dag 1

Ezechiël 36:25-27.

Herziene Statenvertaling

De belofte van de Geest in het Oude Testament
25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u

25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles
wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en
een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en
je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest
geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in
acht nemen.

een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal
het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees
geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u
in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht
neemt en ze houdt.

Dag 2
Johannes 7:37-39.
De belofte van de Geest in het Nieuwe Testament
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en
tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!

riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die
zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was
er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in
mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die
zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk
nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Dag 3
Handelingen 2:1-11.
De uitstorting van de Geest
1 Toen de Dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij
aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en
zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verzich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de
deelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met
heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de
Geest hun gaf uit te spreken.
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle
volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam
de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in
zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeers die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in
onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië,
Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië,
dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel
Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in
onze taal over de grote werken van God spreken.’

zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit
ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die
daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen
moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië
en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen
taal spreken over Gods grote daden.’

Dag 4
Titus 3:4-8.
De wedergeboorte door de Geest
4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder,
4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn
openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtliefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op
vaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het
bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige
Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons
heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen
aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we
hopen.
8 Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het
goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.
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grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in
rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker,
7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden
worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.
8 Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk
benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij
anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn
goed en nuttig voor de mensen.
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Dag 5
Handelingen 11:14-18
De doop met de Geest
14 Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden
14 Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult worden en heel
gered.” 15 Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de
uw huis. 15 En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen,
heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. 16 Ik
evenals op ons in het begin. 16 En ik herinnerde mij het woord van de
herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: “Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.” 17 Als God
hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk
wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden?’ 18 Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en
loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen
de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’

Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de
Heilige Geest gedoopt worden. 17 Als God dan aan hen dezelfde gave
gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie
was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden? 18 En toen
zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en
zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die
tot het leven leidt.

Dag 6
Efeziërs 5:15-21.
De vervulling met de Geest.
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen
15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als
maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we
wijzen, 16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad
leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te
zijn. 17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van
begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitde Heere is. 18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid
spattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalis, maar word vervuld met de Geest, 19 en spreek onder elkaar met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en
loof Hem in uw hart, 20 en dank altijd voor alle dingen God en de
Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.
21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.

men, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met
heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd
voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.
21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.

Dag 7BS Galaten 5:16-26.
De vrucht van de Geest.
16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van
16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op
het vlees niet volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in,
uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de
en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u
niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt,
bent u niet onder de wet.
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel,
hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen,
en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb,
dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23 Daartegen richt de wet zich niet.
24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten
en begeerten gekruisigd.
25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen
en benijden.

Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in
tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht,
zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap,
tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst,
bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven,
zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof,
23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen
heeft.
24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting
volgen die de Geest ons wijst.
26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar
geen kwaad hart toedragen.

Dag 8
Romeinen 12:3-8.
De gaven van de Geest.
3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen
3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet
dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden,
maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het
geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene
lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie
hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder
apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te
profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie
de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te
troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie
barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
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hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden
niet alle dezelfde functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die
ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij
dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met
blijmoedigheid.
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Dag 9
Romeinen 8:1-17.
Het leven door de Geest.
1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De
1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn,
wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet
de wet van de zonde en de dood. 3 Waartoe de wet niet in staat was,
van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van
machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot
de wet van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogestand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens
in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de
zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons
eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen
natuur, maar door de Geest. 5 Wie zich door zijn eigen natuur laat
leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de
Geest is gericht op wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil
brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze
eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet
aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen
wil laat leiden, kan God niet behagen. 9 Maar u leeft niet zo. U laat u
leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die
zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook
niet toe. 10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als
rechtvaardigen bent aangenomen. 11 Want als de Geest van hem die
Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft
opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die
in u leeft.
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door
onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter
uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de
Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de
Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt
de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat
wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook
zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij
erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen
delen in Gods luister.

lijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan:
Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het
zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in
het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden
in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 5 Immers,
zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij
die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken
van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en
vrede. 7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God.
Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan
dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de
Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus
niet heeft, die is niet van Hem. 10 Als Christus echter in u is, dan is
het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de
doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn
Geest, Die in u woont.
12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het
vlees te leven. 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u
echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die
zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij
ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van
aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God
zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Dag 10 1 Korintiërs 6:13-20.
Je lichaam is een tempel van de Geest.
13 U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het
13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God
voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het
lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en
de Heer is er voor het lichaam. 14 God heeft de Heer opgewekt, en
door zijn macht zal hij ook ons opwekken. 15 Weet u niet dat uw
lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de
delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat
nooit! 19 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met
haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam
zijn.’ 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.
18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan
begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het
eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de
heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en
weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald,
dus bewijs God eer met uw lichaam.
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zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet
voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
14 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons
opwekken door Zijn kracht. 15 Weet u niet dat uw lichamen leden
zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die
maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 16 Of weet u niet dat
wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die
twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. 17 Wie zich echter met de
Heere verenigt, is één geest met Hem. 18 Vlucht weg van de hoererij.
Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie
hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet,
dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die
u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
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