
In gesprek over…

WIE IS DE HEILIGE GEEST? 

Wil je meer weten 

over God en het 

christelijk geloof? 

Kijk op www.bijbelcentrum.nl 

voor meer informatie en vraag 

een gratis Bijbel aan.    

Ook kun je een 

cursus volgen over de Bijbel 

via www.onlinebijbelcursus.nl.    

www.bijbelcentrum.nl 

www.onlinebijbelcursus.nl

LICHT
We lezen in bovenstaande dat de gelovigen de 
Heilige Geest ontvangen. Wat wordt daar mee 
bedoeld?

Stel je voor dat je verdwaald bent in een ake-
lig donker bos vol brandnetels, prikkeldraad en 
modder. Zonder licht heb je geen idee hoe je 
eruit moet komen en je stapt in modderplassen, 
prikt je aan de brandnetels en raakt verstrikt in het 
prikkeldraad. 

Dat is wat ook met ons aan de hand is. Wij zijn 
mensen zonder licht die ronddolen in een don-
ker, gevaarlijk bos. Maar met dit belangrijke ver-
schil: we zijn ‘ziende blind’, oftewel: wij dénken 
dat we alles heel goed in de gaten hebben, maar 
eigenlijk lopen we steeds verder bij God vandaan 
en raken we meer en meer verstrikt in de zon-
de. We hebben de Heilige Geest nodig om ons 
verstand te verlichten. Hij zorgt ervoor dat onze 
ogen geopend worden voor de realiteit van Gods 
bestaan. Zodat we zien Wie God is en wie wij zelf 
zijn. Hij zorgt er ook voor dat mensen zich rea-
liseren dat ze zijn weggelopen bij God, maar dat 
ze helemaal niet zonder Hem kunnen. Net zoals 
je licht nodig hebt om uit dat donkere bos te 
komen, zo hebben we de Heilige Geest nodig om 
weer bij God te komen. Niet één keer, maar tel-
kens opnieuw. De Heilige Geest laat de mensen 
ook zien dat alleen bij Jezus het échte levens-
geluk te vinden is. Daarom is het nodig dat de 
Heilige Geest in ons woont, om ons verstand te 
verlichten en ons telkens weer de weg te wijzen. 

Pinksteren lijkt lang geleden, maar is nog hoogst 
actueel. Want ook ná deze bijzondere Pinkster-
dag stuurt God de Heilige Geest naar mensen, 
overal in de wereld. God wil door het werk van 
deze Pinkstergeest, mensen overtuigen van hun 
zonden en midden in de onrust van deze wereld 
hen het échte geluk en rust geven. 

de Heilige 
Geest



Denk bijvoorbeeld aan de zon. Dit kan zijn: het he-
mellichaam zelf, het zonlicht of de zonnewarmte. Alle 
drie noemen we het ‘zon’. Het een bestaat niet zon-
der het ander, toch kun je ze wel onderscheiden en 
hebben ze verschillende eigenschappen. Een ander 
voorbeeld is water. Je hebt water in gasvorm, vloei-
bare vorm en in ijsvorm. Maar wat de verschijnings-
vorm ook is, het is en blijft water. 

Kortom: de Heilige Geest is dus God, samen met de 
Vader en de Zoon. En hoewel Hij vaak op de achter-
grond wordt genoemd, de Heilige Geest is onmis-
baar. Zijn belangrijke rol wordt onder andere duidelijk 
tijdens het Pinksterfeest. Hieronder lees je wat er 
tijdens dat feest gebeurde. 

PINKSTEREN
De leerlingen van Jezus en enkele andere gelovigen 
zijn bij elkaar. Het is tien dagen geleden dat Hij hen 
verliet. Hij is teruggegaan naar Zijn Vader in de he-
mel; de Hemelvaart. Maar, zo had Hij hun verzekerd, 
in Zijn plaats zou de Heilige Geest komen. Die wordt 
ook wel de Trooster genoemd. En daar bidden ze 
om. Om de komst en de troost van de Heilige Geest. 

“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld 
werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er 
geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, 
gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en 
vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van 
hen werden gezien verdeelde tongen als van 
vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij 
werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en 
begonnen te spreken met andere talen, zoals de 
Geest hun gaf uit te spreken.” Bijbel, boek Han-
delingen, hoofdstuk 2 vers 4

De mensen die met de Heilige Geest zijn ver-
vuld gaan naar buiten om het Evangelie in 
allerlei talen te verkondigen. Het Evangelie is 
Gods verlossende boodschap voor mensen. De 
boodschap dat de verbroken relatie tussen God 
en ons weer hersteld kan worden door Jezus, 
de Zoon van God. De menigte verbaast zich, 
want iedereen hoort hen in zijn of haar moe-
dertaal spreken. ‘Zijn dat niet allemaal Galilee-
ers?’ vragen zij zich af. Ze bedoelen dat ze uit 
Galilea kwamen, en meestal waren dat onge-
letterde mensen. ‘Hoe kan het dan dat wij hen 
in onze eigen taal over de grote daden van God 
horen spreken? Wat heeft dit te betekenen?’ 
Maar anderen spotten: ‘Ze zijn vast dronken!’
Petrus, een van de leerlingen van Jezus, neemt 
het woord en houdt een lange toespraak waar-
in de komst van Jezus naar deze aarde en Zijn 
opstanding uit de dood centraal staan. Jezus is 
dé Eersteling, de eerste Die is opgestaan uit de 
dood. Petrus roept de menigte op zich tot Jezus 
te keren om vergeving van zonden te krijgen. 
Dat omkeren naar Jezus noemen we ook wel 
bekering. En vergeving, dat hebben we nodig 
voor alle slechte dingen die we stiekem denken, 
hardop zeggen en vaak ook doen. Uit de me-
nigte komt een vraag: “Hoe?” Petrus antwoordt: 
“Keer u af van uw huidige verkeerde leven, en 
laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot 
vergeving van de zonden, en u zult de Heilige 
Geest ontvangen.” Drieduizend mensen worden 
door de Heilige Geest overtuigd en geven ge-
hoor aan deze oproep. Zij worden dezelfde dag 
nog gedoopt. 

WIE IS DE HEILIGE GEEST? 

Het is al heel lang gelden dat Jezus 

is teruggegaan naar de hemel, 

de bovennatuurlijke wereld van 

God. Toch komen er steeds meer 

christenen, volgelingen van Jezus, 

bij. Hoe kan dat? Daar zorgt de 

Heilige Geest voor. Wie is Hij en wat 

doet Hij? In deze folder lees je daar 

meer over. 

DRIE-EENHEID 
In het christelijk geloof belijden we één God in 

drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

De eerste Persoon is God de Vader. Hij is de 

Almachtige die hemel en aarde heeft gescha-

pen. Hij zond Zijn Zoon Jezus naar de aarde. De 

Zoon, de tweede Persoon, werd Mens om men-

sen te kunnen verlossen van hun zonden. En tot 

slot de derde Persoon, de Heilige Geest, Die de 

Zoon daartoe in staat stelt en zorgt dat men-

sen in Hem zullen gaan geloven. We noemen 

dit de ‘drie-eenheid’. Dit is voor ons menselijk 

verstand niet te begrijpen, maar soms kunnen 

voorbeelden een beetje helpen. 


