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CACHE 8 

HET WERK VAN DE GEEST 

KERN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen leren dat de Heilige Geest, die volledig God is, bij de gelovigen inwoont met 

als doel om hun te leiden, helpen en bekrachtigen.  

 DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen in staat zijn om: 

 Op de Bijbel gebaseerde kenmerken van de Heilige Geest te geven. 

 De godheid van de heilige Geest te verdedigen. 

 Uit te leggen hoe de Heilige Geest gelovigen helpt om Christus te volgen. 

 SLEUTELVERS 

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet 

wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons 

met onuitsprekelijke verzuchtingen.  

 TOEPASSING 

 Geloof dat de Heilige Geest volledig God is. 

 Aanbid de Heilige Geest als God. 

 Vraag de Heilige Geest om je te helpen in je zwakheid.  
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 AANKNOPINGSPUNT 

Welke klusjes heb je al een moeten doen?  Welke klus was het moeilijkst?  Zou het makkelijker zijn 

geweest voor jou als je hulp had gekregen? 

Heb je al eens een klus zelf proberen te klaren die eigenlijk meer dan één persoon vereiste?  

Misschien deed je wel een poging maar kreeg je al gauw door dat het je zonder hulp nooit zou 

lukken.  Zo is het als we een leven als christen proberen te leiden zonder de hulp van degene die 

de Helper wordt genoemd.  Jezus beloofde Zijn discipelen dat wanneer Hij zou vertrekken, Hij een 

Helper zou sturen.  Deze Helper is niet zomaar een kracht of onbekende god, maar Hij is God de 

Heilige Geest. 

 UITLEG 

De persoonlijkheid van de Heilige Geest 

Eén van de grootste misopvattingen in de kerk van vandaag heeft te maken met de 

persoonlijkheid en het werk van de Heilige Geest.  Als mensen denken aan God, komen de Vader 

of Jezus Christus in hun gedachten naar voren.  Helaas wordt de Heilige Geest soms vergeten of 

niet evenwaardig aan de Vader en de Zoon gezien.  Maar iedere persoon binnen de Drie-eenheid 

is evenwaardig in persoonlijkheid, macht en grootheid. 

Doorheen de Bijbel zien we de persoonlijkheid van de Heilige Geest.  Hoe weten we dat Hij een 

persoon is?  Hoe leren we Hem beter kennen en weten we op welke manier de gelovige met Hem 

zou moeten omgaan?  We kunnen Hem beter bevatten door Hem te zien zoals Hij wordt 

beschreven in de Bijbel. 

De Heilige Geest is God.  Het grootste bewijs van de godheid van de Heilige Geest vinden we 

terug in de woorden van Jezus Christus.  Onze Heer beloofde dat Hij na Zijn vertrek de Geest zou 

sturen als ‘een andere Trooster’(Joh.14:16).  In het originele Grieks bestaan er twee worden voor 

‘een andere'; het woord heteros, wat betekent ‘totaal verschillend’ (bv. heteroseksueel), en 

het woord allos, wat betekent ‘een andere net als de eerste'.  Jezus gebruikte hier het woord 

allos.  Anders gezegd beloofde Jezus dat Hij iemand zou sturen die net als Hemzelf is, een 

volledig goddelijk Persoon.  Zou het ook maar iets geruststellend geweest zijn als de discipelen na 

het vertrek van hun Meester slechts een onpersoonlijke kracht of een ander schepsel zouden 

ontvangen? 

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen 

de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?... U 

hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God  (Hand. 5:3-4). 
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Goddelijke karaktereigenschappen van de Heilige Geest 

1. De Heilige Geest is eeuwig 

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 

smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de 

levende God te dienen  (Heb. 9:14). 

2. De Heilige Geest is alwetend 

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 

onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.  Want wie van de mensen kent de 

dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand 

de dingen van God dan de Geest van God  (1Kor. 2:10-11). 

3. De Heilige Geest is alomtegenwoordig 

Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar 

de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar  (Ps. 139:7-8). 

4. De Heilige Geest is almachtig 

En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de 

kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u 

geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden  (Luk. 1:35). 

5. De Heilige Geest wordt aangehaald als een gelijke aan de Vader en de Zoon 

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 

nemen (Mat. 28:19; cf.Gen.1:26). 

Goddelijke werken van de Heilige Geest 

1. De Heilige Geest nam deel aan de schepping 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en 

duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water  

(Gen.1:1-2). 

2. De Heilige Geest maakte Gods Woord bekend 

Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige 

mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken  (2Pet. 1:21). 
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3. De Heilige Geest vernieuwt harten tot verlossing 

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 

mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op 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  

(Tit.3:4-5; cf.Joh.3:6). 

4. De Heilige Geest leidt gelovigen 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van 

God  (Rom. 8:14). 

5. De Heilige Geest kan door zonden bedroefd worden 

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van 

de verlossing  (Ef. 4:30). 

6. De Heilige Geest bekrachtigt gelovigen 

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 

door Zijn Geest in de innerlijke mens  (Ef. 3:16). 

7. De Heilige Geest help gelovigen 

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft 

tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan 

ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft 

bij u en zal in u zijn  (Joh. 14:16-17). 

8. We kunnen een relatie hebben met de Heilige Geest 

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van 

de Heilige Geest zij met u allen  (2Kor. 13:13). 

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn  (Rom. 8:16). 

9. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde 

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en 

van oordeel (Joh. 16:8). 
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A.W. Tozer zei eens: 

‘Spel dit met hoofdletters: DE HEILIGE GEEST IS EEN PERSOON.  Hij is niet een vorm van 

enthousiasme.  Hij is geen moed.  Hij is geen energie.  Hij is geen personificatie van alle 

goede kwaliteiten.  Eigenlijk is de Heilige Geest nergens de personificatie van...  Hij heeft 

individualiteit.   Hij is Zichzelf.   Hij heeft een wil en intelligentie.  Hij heeft gehoor.  Hij heeft 

kennis en sympathie en de mogelijkheid om lief te hebben en te zien en te denken.  Hij kan 

horen, spreken, verlangen, bedroefd zijn en Zich verheugen.  Hij is een Persoon.’1 

Namen van de Heilige Geest 

Doorheen de Bijbel worden er verschillende namen gegeven aan de Heilige Geest die ons meer 

vertellen over Zijn persoonlijkheid en werk.2 

NAAM WAT DE NAAM BENADRUKT BIJBELVERWIJZING 

EÉN GEEST Zijn eenheid Ef.4:4 

ZEVEN GEESTEN Zijn volmaaktheid Op.1:4 

DE HEER Zijn soevereiniteit 2Kor.3:18 

TROOSTER Zijn zorg Joh.14:16 

EEUWIGE GEEST Zijn eeuwigheid Heb.9:14 

GEEST VAN DE HEERLIJKHEID Zijn glorie 1Pet.4:14 

GEEST VAN HET LEVEN Zijn vitaliteit Rom.8:2 

GEEST VAN HEILIGING Zijn heiligheid Rom.1:4 

GEEST VAN WIJSHEID EN INZICHT Zijn wijsheid en inzicht Jes.11:2 

GEEST VAN RAAD EN STERKTE Zijn almacht Jes.11:3 

GEEST VAN DE WAARHEID Zijn waarheidsgetrouwheid Joh.14:17 

GEEST VAN DE GENADE Zijn genade Heb.10:29 

GEEST VAN DE GEBEDEN Zijn trouw aan gebed Zach.12:10 
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 PRAKTISCH 

In het alledaagse leven 

Soms wordt makkelijk over het hoofd gezien dat de Heilige Geest een echt iemand is die op ons 

inwerkt en in ons leeft.  Maar de Heilige Geest is veel meer werkzaam in onze levens dan we 

waarschijnlijk beseffen.  Hij verandert ons hart zodat we kunnen geloven.  Hij leeft in ons, Hij bidt 

voor ons, Hij overtuigt ons van onze zonden en Hij helpt ons.  De Heilige Geest is actief aan het 

werk in de levens van alle gelovigen.  Werkt de heilige Geest ook dagelijks in jouw hart?  Indien ja, 

hoe? 

 GROEPSVRAGEN 

1. Hoe zou jij de Heilige Geest in je eigen woorden omschrijven? 

2. Hoe bedroeven mensen de Heilige Geest? 

3. Hoe kan je de Heilige Geest meer eer bewijzen? 

4. Als je een gelovige bent, hoe rust de Heilige Geest je dan toe voor het werk dat God aan 

jou heeft gegeven? 

 MEMORIEVERS 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden 

zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 

verzuchtingen  (Rom. 8:26). 

 GEBED 

 Dank de Heilige Geest om wie Hij is en wat Hij doet. 

 Loof de Heilige Geest om het werk in de harten van de gelovigen. 

 Vraag om hulp om de stem van de Heilige Geest in je leven te kunnen verstaan. 

 

 

 

1 A.W. Tozer, Life in the Spirit (Peabody: Hendrickson, 2009), p. 72. 

2 Overgenomen van Paul Enns, The Moody Handbook of Theology (Chicago: Moody, 1989), p. 250. 
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