


De Heilige Geest is 
geen LUXE in het 
leven van een 
Christen. 
Geen extra, geen  
bonus.

De Heilige Geest is 
de ADEM die je in 
Leven houdt.



De 
Heilige
Geest

Weet Wie Hij is

Weet wat Hij doet

Weet wat Zijn opdracht is

Besef hoe Hij jouw leven lijdt 

Leer de Heilige Geest te verstaan

Leer wat de Gaven van de Heilige 
Geest zijn

Leer wat de Vrucht van de Geest is



Zet het in 
je Agenda



De Heilige 
Geest werd 
tijdens het 
Pinksterfeest 
op de 
Discipelen 
uitgestort.

Pinksteren is een Joods Oogst 
Feest en heet eigenlijk 
Shavoeot (Wekenfeest). 

Pinksteren is 50 dagen na 
Pasen (Pesach).

 Pinksteren - Pentacost - 50

 7 keer 7 is 49 – en op de 
vijftigste dag is het 
Pinksteren.

 Pinksteren is de dag van 
de grote Oogst. 



Wat is hier aan 
de Hand? 

 Jezus zei: “Ik ben met jullie tot aan de Einden der Aarde.”        
(Mat 28:28)

 Maar vervolgens vertrekt Jezus naar de Hemel. 

 Jezus zei: “Het is beter voor jullie als ik weg ga.” (John 16:7)

 Hemelvaart is een feit – Jezus ging terug naar de Vader!

Jezus Christus is desondanks HIER. 
Niet fysiek – Fysiek is Hij in de Hemel. 

 Jezus stuurde Zijn Geest naar de Aarde.



Pinksteren 
wordt met 
Opwekking 
in verband 
gebracht

Opwekking is een FEIT als de discipelen van 
Jezus Christus gaan doen waartoe ze 
geroepen zijn.



Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven. Niemand kan bij de 
Vader komen dan door Mij. 7 Als jullie 
Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader 
kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, 
want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8 
Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader 
zien, Heer, meer verlangen we niet.’

Johannes 14:6-20 



9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en 
nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag 
je dan om de Vader te mogen zien? 

10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat 
de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens 
mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de 
Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door 
Mij. 11 Geloof Me: Ik ben in de Vader en de 
Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof 
het dan om wat Hij doet. 

Johannes 14:6-20 



12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij 
vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs 
meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 

13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, 
dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de 
grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 
Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik 
het doen. 
15 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden. 

Johannes 14:6-20 



16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere 
Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de 
Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet 
ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. 
Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal 
in jullie zijn. 

18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie 
terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet 
meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik 
leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen 
dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik 
in jullie ben.’

Johannes 14:6-20 



Jezus zegt over 
zichzelf: 

Ik ben de WEG 
Ik den de Waarheid 
Ik ben Het LEVEN

De enige Weg die naar 
LEVEN lijdt.

de Waarheid die jou vrij 
zal maken.

 Jezus geeft Leven in 
overvloed



Wie 
is de 

Vader? 

Jezus zegt: 
• “Als jullie Mij kennen zullen jullie ook 

mijn Vader kennen.”

• “Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien”. 

• “Ik ben in de Vader - en de Vader is 
in Mij.”

• “Ik spreek niet namens mezelf als Ik 
tegen jullie spreek, maar namens de 
Vader.” 

• “De Vader blijft in Mij en doet zijn 
werk door Mij”. 

• “Door de Zoon wordt de grootheid 
van de Vader zichtbaar.”



Johannes 14:16
Ik zal de Vader vragen jullie 

een andere Pleitbezorger
te geven, die altijd bij je zal 
zijn: 17 de Geest van de 
waarheid. De wereld kan 
Hem niet ontvangen, want 
ze ziet Hem niet en kent 
Hem niet. Jullie kennen 
Hem wel, want Hij blijft bij 
jullie en zal in jullie zijn. 

18 Ik laat jullie niet als 
wezen achter, Ik kom bij 
jullie terug.”



De Heilige 
Geest is 

gekomen 
om te 
blijven

• We hebben contact met Jezus 
– door de Heilige Geest.

• We hebben contact met de 
Vader door Jezus – Hij is de 
WEG.

• Er is geen deel dat 
verborgen is van de drie-
eenheid.

• De drie-enige God heeft zich 
ten volle aan onze 
geopenbaard. 



Wat is een
Pleitbezorger? 

Pleitbezorger: 

Degene die langszij komt, de Helper, de 

Trooster, de Advocaat. 

• De Heilige Geest is onze Helper, Trooster. 

oHij komt voor ons op.

▪Hij geeft kracht.

•Hij geeft richting.



Johannes 14:16
Ik zal de Vader vragen jullie 
een andere Pleitbezorger
te geven, die altijd bij je zal 
zijn: 17 de Geest van de 
waarheid. De wereld kan 
Hem niet ontvangen, want 
ze ziet Hem niet en kent 
Hem niet. Jullie kennen 
Hem wel, want Hij blijft bij 
jullie en zal in jullie zijn. 

18 Ik laat jullie niet als 
wezen achter, Ik kom bij 
jullie terug.”




