
Les 7.

De Heilige Geest 4.

Na Pinksteren.

Handelingen 1: 4-5 en Handelingen 2:1-4
De belofte van de komst van de Heilige Geest werden vervuld op de Pinksterdag. Het werk
van de Geest in onze bedeling, genade bedeling, tijdperk, wordt voortdurend vervuld. Op het
moment dat een zondaar tot bekering, tot geloof in de Here Jezus komt, ontvangt deze de
Heilige Geest.

1. De Heilige Geest en de Gemeente.

a. De Gemeente is gevormd door de Heilige Geest, de Geest van Christus.

1 Kor. 12:13 “Want door een Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij
Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met
een Geest gedrenkt”.

Hand. 2: 44 “En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren,
hadden alles gemeenschappelijk”.

Hand. 2: 47 “En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de
Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden”.

De structuur van de Gemeente van de Heer Jezus Christus kunnen wij enigszins vergelijken
met een menselijk lichaam:

1 Kor. 12:12 “Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van
het lichaam, hoe vele ook, een lichaam vormen, zo ook Christus”

Opvallend is dat vers 12 zegt: “zo ook Christus”. Het lichaam is pas compleet als Hoofd en
lichaam, samen met Christus is de gemeente pas Gemeente”.

Efeze 2:14-15  “Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt”
“de twee tot een nieuwe mens te scheppen.”

Dit lichaam dat bestaat uit gelovigen, met Christus als het hoofd, is bekwaam samengevoegd
als een “tempel” .

Joh. 2:21 “Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams”.

Efeze 2:21 “In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel,
heilig in de Here”.



2. De Heilige Geest en de gelovigen sinds de Pinksterdag.

a. Elke gelovige is gedoopt door de Heilige Geest.

Hand. 2:3 “en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het
zette zich op ieder van hen”.

Let op!: Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over “vuur” is dit meestentijds in
verband met de oordelen van de Here God. Bidden om  Geest en “vuur” is in
feite vragen om een oordeel. Het begeleidende teken van “tongen als van vuur”
op de Pinksterdag moet worden gezien als een oordeelsteken. Van de wet
was/is geen redding te verwachten, met ingang van dát moment was de wet
vervallen omdat de Heer Jezus deze vervuld heeft op het kruishout. Wie de
behoudenis verwacht door de wet te vervullen is reeds veroordeeld, de wet was
tot het offer op Golgotha “de tuchtmeester”, de leraar:

Gal. 3:24-25 “De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit
geloof gerechtvaardigd zouden worden.  Nu echter het geloof gekomen is,
zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”. Op de Pinksterdag bezegelde de
Heer Jezus Christus door de uitstorting van de Geest Zijn onderwijzing aan
iedere gelovige persoonlijk.

Hand. 2:4 “en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”.

De NBG vertaling van 1951 geeft hier een foute vertaling, door het gebruik van het woord
“tongen” weer, deze tekst is beter vertaald door de Statenvertaling en in de Nieuwe Bijbel
Vertaling waar over talen gesproken wordt.

Handelingen 2:4; Staten Vertaling:
“En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met  andere
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”

Handelingen 2:4;  Nieuwe Bijbel Vertaling:
“en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven”.

De Heilige Geest werkte in het begin van de Gemeente met “het talenwonder” zodat een ieder
in de moedertaal van de grote genade en verlossing  kon horen

1 Kor. 12:13 “want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest
gedrenkt”.

Efeze 1:13 “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook
verzegeld met de heilige Geest der belofte”.



b. In elke gelovige heeft de Heilige Geest inwoning gemaakt.

Rom. 8:9 “Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de
Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft,
die behoort Hem niet toe”.

1 Kor. 6:19 “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u
woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”

c. Maar niet elke gelovige is vervuld met de Heilige Geest.

Efeze 5:18 “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met
de Geest.”

Wie vervuld is met de Heilige Geest zal geestelijke kracht ten toon spreiden en daarbij
gezegend worden met geestelijke inzichten en wijsheid, tot alle werk in staat waartoe de Here
hem/haar roept. De voorwaarden voor het vervuld met de Geest zijn vinden wij in Efeze 4:
30-32 en 1 Thessalonicenzen 5:19:

Efeze 4: 30-32 “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de
dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde
uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.  Maar weest jegens
elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u
vergeving geschonken heeft”.

1 Thess. 5:19 “Dooft de Geest niet uit.”


