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Themadienst: ‘Geest van hierboven’ 
 
Lezingen: Psalm 51: 12-19  
                Johannes 14: 15-17; 25-26 
 
Intro 
‘Geest van hierboven’ – ja, we kennen allemaal het lied en we zullen het straks ook samen zingen. 
Je wijst als het ware omhoog om aan te duiden waar je die Geest plaatst. In Handelingen 2, op het 
Pinksterfeest, horen we dan ook ‘plotseling klonk er vanuit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag’. 
De Geest, heilige Geest – boven, vanuit de hemel! Maar wat betekent die Geest nu dichtbij, in mijn 
leven? Kunnen we daar ook zelf iets van ervaren in ons eigen leven? 
De ondertitel van het boekje dat we sinds donderdag op de kring gebruiken is dan ook ‘Over de 
Heilige Geest, zijn vruchten, zijn gaven’. 
Want Gods Geest werkt ook in relatie tot onze menselijke geest. Hoofletter ‘G’ en kleine letter dus. 
Geest en geest. Ik kom er straks nog even op terug. 
 
We weten allemaal van het bestaan van Gods Geest, maar vaak is hij voor ons ongrijpbaar. En nu 
gebruik ik het woord ‘hij’, maar dat riep afgelopen week al een stevig gesprek op. 
In de taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, is Geest ‘Ruach’ – een vrouwelijk woord. In de 
taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, is het ‘to pneuma’ – een onzijdig woord. Niet dat al 
onze woorden en begrippen tegenwoordig maar gelijk gender-neutraal moeten zijn, zoals dat heet, 
maar om gelijk van ‘hij’ te spreken... Iets om nog eens over na te denken. 
 
In de theologie, het spreken over God, is de Heilige Geest de derde persoon van de Drie-eenheid. 
Een woord, een term die op zích niet voorkomt in de Bijbel, maar een begrip dat men ooit is gaan 
gebruiken om de eenheid van de Vader (en Schepper), de Zoon en de Geest weer te geven. 
In de Bijbel zijn zij zo op elkaar betrokken, worden dezelfde   bijvoeglijke naamwoorden voor alle 
drie gebruikt, worden er met regelmaat is-gelijk-tekens tussen hen gezet – zoals de woorden van 
Jezus: ‘de Vader en Ik zijn één’ (Joh. 10:30) of ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ 
(Joh.14:9b), dat Drie-eenheid het beste begrip was om die eenheid te omschrijven. Er is één God, 
die zich op drie manieren openbaart, bekend maakt. En ze komen niet na elkaar, maar bestaan 
naast elkaar (persona = masker, verschijningsvorm). 
 
De Geest van God wordt al in de tweede regel van de Bijbel genoemd: ‘Gods Geest zweefde over 
het water’. Bij de Schepping is de Geest al aanwezig. 
Jezus als aards persoon kennen wij natuurlijk pas in het Nieuwe Testament, maar de Zoon als het 
Woord (de Logos) was misschien ook wel bij de Schepping betrokken. Johannes zegt het zo aan 
het begin van zijn Evangelie: ‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 
was God’. God sprak – zijn Woord – en het was er! 
 
Gods Geest wordt in het Oude Testament over het algemeen alleen genoemd als het gaat om 
koningen, priesters en profeten. 
Zij ontvangen de Geest als zij geroepen worden voor hun taak en bij de zalving wordt olie gebruikt, 
als symbool van die Geest. 
Een bijzondere vermelding van de Geest komen we tegen bij de bouw van de Tabernakel, 
wanneer het volk Israël van Egypte richting het beloofde land gaat. 
Daar horen we (Exodus 35: 31) dat Bezaleël wordt vervuld met de Geest van God – de NBV heeft 
dat weg vertaald met ‘Hij heeft hem uitzonderlijke talenten geschonken’ – wijsheid, vakmanschap 
en inzicht. Maar dat zijn dan gaven van de Geest, want het staat er toch letterlijk: vervuld met de 
Geest!! Creativiteit, wat zou het anders zijn dan een gave van de Creator Spiritus, de Schepper 
Geest? 
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In de Psalm, die we samen gelezen hebben – Psalm 51, de zgn. Boetepsalm van David ná zijn 
overspel met Batseba – horen we dat hij bidt: ‘neem uw Heilige Geest niet van mij weg’. Dat is 
blijkbaar in die tijd al mogelijk, dat je de Geest verspeelt, dat God hem terugtrekt uit je leven en dat 
daarmee ook die lijn tussen 
Geest en geest onder druk komt te staan. 
De Geest dus in het Oude Testament – even kort door de bocht – alleen voor bijzondere taken en 
gaven. 
Wel is er dan al de profetie van Joël dat er een tijd zal komen dat God zijn Geest zal schenken aan 
ieder mens: ‘uitgieten over al wat leeft’ (Joël 3: 1). Dochters en zonen; slaven en slavinnen; oude 
en jonge mensen... zonder uitzondering komt Gods Geest voor iedereen beschikbaar. 
 
Dat is ook de profetie, die Petrus citeert op het Pinksterfeest in Jeruzalem als de hemel open gaat 
en al de 120 leerlingen, die daar samen zijn in gebed sinds de Hemelvaart (Hand. 1: 15) , vervuld 
worden met de Geest. 
Of zij er een beeld van hadden wat er precies zou gaan gebeuren, is de vraag. Maar Jezus heeft 
voor zijn Hemelvaart verschillende malen gesproken over het komen van die Geest. Lucas 
beschrijft het als de ‘belofte’ van de Vader (Handelingen 1: 8; 2: 33, 39), maar het is ook zeker de 
belofte van Jezus zelf. 
Uit het Johannes-evangelie hoorden we die woorden van Jezus, die Hij tijdens die laatste maaltijd 
met zijn leerlingen uitsprak. 
‘Ik zal de Vader vragen om een andere pleitbezorger te geven, die 
 altijd bij jullie zal zijn’. 
Pleitbezorger – ik vind het geen woord voor een NIEUWE Bijbelvertaling, maar goed. Het oude 
woord ‘Trooster’ werd zeker te soft gevonden. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt, betekent 
als werkwoord letterlijk ‘toespreken’ en afhankelijk van de context kan het dus vertaald worden – 
inderdaad – met troosten, maar ook met bemoedigen, vermanen of ‘een goed woord voor je doen’: 
pleiten. 
De eerste vertaling van de Bijbel in het Latijn (de Vulgaat – ‘de algemeen verbreidde, alledaagse’) 
vertaalt het woord met ‘Advocatus’. Inderdaad iemand, die voor je pleit. 
 
Een ‘andere’ – dus in Jezus’ plaats. Wanneer Jezus teruggaat naar zijn Vader zal voortaan de 
heilige Geest aanwezig zijn bij zijn leerlingen, in de leerlingen zelf. 
‘Hij woont in jullie en zal in jullie blijven’ (Joh. 14: 17b). 
Sinds Pinksteren woont Gods Geest dus in iedereen, die gelooft en dat mag dus voor ons allemaal 
gelden. Soms wordt er wel eens gesuggereerd dat er iets heel bijzonders met je moet gebeuren 
om de heilige Geest te ontvangen, maar als ik het goed lees is de Geest in je komen wonen op het 
moment dat Jezus de Heer van je leven is geworden. 
Ja, zelfs die heel persoonlijke belijdenis is al een uiting van het werk van de Geest. Paulus schrijft 
in zijn brief aan de christenen in Corinthe (I 12: 3) ’Niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is Heer’ 
behalve door toedoen van de heilige Geest’. 
 
Het is dan alleen de vraag hoeveel ruimte de Geest krijgt in je leven. Ben je er vol van, ‘vervuld’ – 
de uitdrukking ‘ermee gedoopt’ komen we ook in het Nieuwe Testament tegen – ben je er vol van 
of krijgt Gods Geest alleen een plekje in de kelder van je levenshuis, zoals iemand het ooit 
omschreef. 
Als de heilige Geest de ruimte krijgt in je leven, dan kan ook de vrucht van de Geest gaan groeien. 
In Galaten 5 (vers 22) is het een enkelvoud ‘de vrucht van de Geest is...’, één vrucht, één 
druiventrosje met negen verschillende druiven. Negen door Paulus genoemde eigenschappen, die 
allemaal ten diepste ook naar Jezus Christus verwijzen. De vrucht van de Geest is Liefde, Vreugde 
en Vrede, Geduld, Vriendelijkheid en Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing. En 
wie zal zeggen of er nog niet meer te noemen zijn?! Dit zijn aspecten van een vrucht, die in je 
leven mag groeien als je bij Jezus Christus hoort en zíjn Geest wil dát in je tot groei en bloei laten 
komen. 
Misschien daarom mag ons dagelijkse gebed wel zijn: Heer, maak mij vol van uw Geest?! 
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Dat is dan ook wel een uitwerking van het woord ‘heilig’ bij de Geest. Het is de Geest van de 
heiliging. 
In het Oude Testament horen we al in Leviticus déze woorden van God: “Wees heilig, want Ik, de 
HEER, jullie God, ben Heilig’ (Lev. 19). Dan volgen er allemaal voorbeelden van hoe je hoort te 
leven als je bij de God van Israël hoort; leven als bevrijde mensen. 
Tot heel praktisch aan toe: een dove niet vervloeken en voor een blinde geen struikelblok 
neerleggen. 
 
Zo zijn ook al de stukjes over de levensheiliging aan het einde van de brieven van Paulus te zien 
als een uitwerking van het leven naar de Geest – zoals hij dat noemt: ‘Laat u leiden door de Geest’ 
(ook Galaten 5 – vers 16) dan ben je niet gericht op je eigen begeerten’. De Geest als ‘tegengif’ 
tegen alles wat je bij God vandaan drijft. 
De gelovigen, ook wel de ‘heiligen’ genoemd, zijn dat alleen door de heilige Geest. 
 
Negen hoofdstukjes in het boekje “Geest van hierboven’ over het werk van de Geest. Een deel 
daarvan is ook bestemd voor het werk van Gods Geest in de Kerk, beter gezegd in de Gemeente 
van Christus. 
‘Kerk’ – dat doet zo gauw aan een hoop stenen denken. 
Bij het uitstapje dat we maakten naar een serie plaatjes in het boekje mét de vraag: welke doet je 
het méést aan de Geest denken en welke het minste, kreeg dat kerkgebouw de minste stemmen. 
Dat plantje dat uitloopt, de duif en de in elkaar geslagen handen deden het beter. 
Daarom ‘kerk’ vooral als gemeenschap van de mensen, die bij Jezus Christus horen. 
 
In zekere zin hééft die kerk ook haar oorsprong in de Geest. Wordt Pinksteren niet de verjaardag 
van de Kerk genoemd?! 
Daarom is ook de ruimte van de kerk, de gemeenschap van de heiligen, de plaats waar de heilige 
Geest zijn werk wil doen. 
Paulus beschrijft daarom de charismata, de gaven van de Geest, als gaven die door de Geest 
gegeven zijn voor de opbouw van de Gemeente.  
 
We zijn dan nogal eens geneigd om vooral aan de bijzondere gaven te denken – bovennatuurlijk, 
zoals ze dan al gauw heten, als spreken in tongen, gaven van genezing, profetie, maar ook de 
meer ‘gewone’ - als je dat zo mag zeggen - worden genoemd: de gave van het dienen, van 
onderwijzen, van leiding geven en zó zijn er nog veel meer. 
De verschillende lijstjes in de brieven aan de Romeinen, de Corinthiërs en de Efeziërs zijn niet 
exclusief, maar openen de weg naar nog veel meer gaven, die Gods geest wil geven, óók in deze 
tijd. Noemt de Hebreeënbrief niet de gastvrijheid!! 
 
‘Geest van hierboven’ - het gaat er óm dat het ook de Geest van ‘hierbinnen’ mag worden. 
Gaandeweg mogen we dat ontdekken. 
De Geest, die mijn geest in-spireert. 
‘Geest van hierboven, 
 leer ons geloven, 
 hopen, liefhebben door uw kracht’ (NLB 675) 
                                                                                                                Amen 
 
 


