
Bijbelse doctrines 

Doctrine van de Drie-eenheid-Les 3- de Heilige Geest 

Lucas 11:13, Johannes 14:26, Romeinen 8:26-27 

 

Inleiding 

Vandaag zullen we het hebben over de derde persoon van 

de Godheid: de Heilige Geest. Nogmaals, we zullen zien 

dat het nieuwe Testament bevestigt dat de Heilige Geest 

een persoon is die niet de Vader en de Zoon is, en dat de 

Heilige Geest ook God is. 

 

I. DE HEILIGE GEEST EEN PERSOON 
De Heilige Geest als een afzonderlijke persoon 
In Johannes 15:26 zien we een zeer interessant vers. Hier zien we Jezus spreken en zeggen, "maar 
wanneer de Trooster komt, die ik u van de vader zal sturen, de geest van de waarheid, die van de vader 
komt, zal hij over mij getuigen." Hier zien we nogmaals dat de drie personen genoemd worden. Er is de 

vader, de Heilige Geest, die zal getuigen van de Zoon, Jezus. Wat vooral interessant is aan dit vers is 

dat Johannes de persoonlijkheid van de Heilige Geest benadrukt door het mannelijke voornaamwoord 

voor HIJ te gebruiken, hoewel het woord "Geest" (pneuma in het Grieks) neutraal is. Dus als het zegt ' 

de Geest van de waarheid die van de Vader komt ', schendt het eigenlijk de Griekse grammatica. In 

plaats van ' de geest die van de vader komt ' te zeggen; zal getuigen van mij, "hij gebruikt het mannelijke 

voornaamwoord" HIJ “zal getuigen" — om te onderstrepen dat we het hier hebben over een persoon, 

niet één ding. De Heilige Geest is een persoon zoals de Vader en de Zoon. 

Laten we naar andere verzen kijken waar de Heilige Geest een ander persoon is dan de Vader en de 

Zoon: Romeinen 8:26-27, Mattheüs 28:19, 2 Korintiërs 13:14 en 1 Petrus 1:1-2 

 
De Heilige Geest is God 
Bovendien, om het voor de hand liggende te zeggen, is de Heilige Geest God. De Heilige Geest is, net 

als de Vader en de Zoon, God. 

Laat we kijken naar Mattheüs 12:28, Handelingen 5:3-4, Romeinen 8:9, en 1 Korintiërs 6:11. Hier is de 

Heilige Geest God, en tegelijkertijd is de Heilige Geest anders dan de Vader en de Zoon. We hebben 

dezelfde waarheden over de Heilige Geest die we zagen aangaande de Vader en de Zoon. Hij is een 

ander persoon en Gij is goddelijk. 

 

II. ATTRIBUTEN VAN EEN PERSOON IN DE HEILIGE GEEST 
De Bijbel beschrijft de Heilige Geest als een persoon, niet een gewone kracht. Hij kan verdrietig zijn 

(Efeziërs 4:30). Hij heeft een wil (1 Korinthe 12:4-7). Hij gebruikt zijn geest om de diepe dingen van 

God te zoeken (1 Korinthe 2:10). En Hij heeft een gemeenschap met de gelovigen (2 Korintiërs 13:14). 

Het is duidelijk dat de geest een persoon is, net zoals de Vader en de Zoon personen zijn. 

III. DE HEILIGE GEEST IN HET HEILSPLAN 
Als het om de Heilige Geest gaat, beloofde Jezus dat de Heilige Geest in zijn plaats en in zijn naam zou 

komen. Hij zou Jezus ' bediening blijven uitvoeren in de afwezigheid van Jezus nadat Jezus naar de 

Vader was opgestaan. Kijk naar Johannes 14:26: “Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de 
Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik 

gezegd heb” Hier zien we dat de Heilige Geest wordt gezonden, in de naam van Christus, en Hij dient 

door de discipelen van Christus te herinneren en leren over de leer van Jezus. Zie ook Johannes 

16:13-14. 

Hier zien we de ondergeschikt van de Heilige Geest in het heilsplan voor de Zoon. De Heilige Geest 

spreekt niet onder zijn gezag. We hebben eerder gezien dat Hij in de naam van de Zoon komt, in de 

naam van Christus, en dan zal Hij aan de discipelen verkondigen wat Hij ontvangt, wat Jezus Christus 

aangaat. De rol van de Heilige Geest is om de bediening van Jezus te getuigen en voort te zetten, 

handelend in zijn naam en gezag, en in plaats daarvan. 

Vervolgens identificeert de Heilige Geest in het Nieuwe Testament zo nauw met Jezus Christus dat hij 

vaak de Geest van Christus wordt genoemd, niet de Geest van God, maar de Geest van Christus, of 

zelfs soms gewoon Christus genoemd. Neem bijvoorbeeld de zeer interessante passage in Romeinen 

8:9-11 

Heb je de terminologie hier en de progressie opmerken? Het gaat van de Geest van God naar de 

Geest van Christus tot alleen Christus! Als Christus in u is (d.w.z. de Geest van Christus, dat wil 

zeggen, de Geest van God, de Heilige Geest). Hier heb je de identiteit van de Geest zo volledig met 

Christus dat hij eigenlijk bekend staat als Christus. 

Heel vaak zullen mensen het hebben over hoe, om wedergeboren te worden, je Christus als je 

Heiland moet ontvangen, en dat het is om Christus te ontvangen wat de nieuwe geboorte en een 

relatie met God zal produceren. Technisch gezien is het echt de Heilige Geest die je ontvangt. 

Wanneer een persoon zijn geloof in Christus plaatst, ontvangt hij de Heilige Geest die nu de 

bediening van Christus voortzet en die de spirituele wedergeboorte, de nieuwe geboorte, zal 

produceren, die hem in een relatie met God zal brengen. Maar omdat de Heilige Geest zo nauw met 

Christus is geïdentificeerd, zullen we vaak praten over het ontvangen van Christus. Het is geen 

probleem zolang we weten en begrijpen dat Christus in termen van zijn menselijke aard met de 

Vader is. Hij is afwezig in deze wereld. Op een dag zal hij weer terugkomen wanneer Christus 

terugkeert, maar in zijn afwezigheid is het de Heilige Geest die de bediening voor de wereld en ook 

voor de kerk voortzet. 

 

Conclusie 
We hebben bestudeerd vandaag de derde persoon in de godheid; De Heilige Geest. We hebben 

geconstateerd dat de Bijbel laat zien dat Hij een persoon is anders dan de Vader en de Zoon, en dat 

hij ook God is. 


