
ds. Jos Douma 
www.josdouma.nl 

 

 

  

 

 
Ik zal jullie een nieuw hart  

en een nieuwe geest geven. 
Ezechiël 36:26 

Zondag 7 oktober 2012 
Jesaja 11; Jesaja 61; Ezechiël 36 

DE GEEST KRIJGEN 
Gods Geest in jouw leven 1 
 

                 
 
Wat doet de heilige Geest? Wat merk je 
van hem? Hoe kun je je door hem laten 
leiden? Wanneer ben je vervuld met de 
heilige Geest? Hoe verandert de Geest 
je leven? Hoe doe je dat: luisteren naar 
de stem van de heilige Geest? Hoe kun 
je de kracht en de aanwezigheid van de 
Geest ervaren? 
 
De vergeten God 
Rond de heilige Geest leven veel vra-
gen. Hij hoort er helemaal bij in het 
christelijk geloof, maar hij lijkt wel eens 
‘de vergeten God’, de grote onbekende: 
“Tegenwoordig lijkt de bovennatuur-
lijke kracht van de Geest veel minder 
duidelijk aanwezig te zijn in het leven 
van veel gelovigen. Zijn we vergeten 
wie de heilige Geest echt is?” (Francis 
Chan) 

Bijbel, Jezus, kerk 
Gaat de heilige Geest misschien teveel 
schuil achter de Bijbel, of achter Chris-
tus, of achter de kerk? Wil hij graag in 
de schaduw staan? Of wil hij juist ook 
op de voorgrond komen? Vinden we 
het misschien moeilijk om ons door de 
Geest te laten leiden omdat hij zo be-
weeglijk, zo ongrijpbaar is? Hij is als 
de wind die waait waarheen hij wil. Hij 
is Gods kracht en Gods liefde. Hij is 
de Trooster, de Helper, de Gever, de 
Adem van God, de Adem van Jezus, 
de Wegwijzer, Gods Wijsheid. 
 
Afhankelijk 
Misschien vinden we de Geest ook de 
moeilijke God omdat overgave aan 
zijn leiding ons eigen talent voor orga-
nisatie en zelfstandigheid (ook in het 
leven in de kerk) onder kritiek stelt. 
‘Laat maar waaien…’ past niet goed bij 
het verlangen om ‘in control’ te zijn. 
We worden misschien ook niet graag 
verrast, of uitgedaagd om uit onze 
comfortzone te komen. 

 
Bid om de Geest, dat hij op je rust, 
dat hij je Gods stem leert verstaan, 
dat hij je hart tot een woonplaats 
van Jezus maakt, dat hij je leert 
leven op zijn golflengte. Laat hem 
maar waaien in je leven! 

 

Oefenplaats 
Kan de kerk voor ons ook een oefen-
plaats zijn om de Geest te leren ken-
nen (of zelfs te herontdekken) en om 
zijn stem te leren verstaan? Hier kun-
nen we samen leren bidden om de 
Geest: Kom, Schepper Geest! Hier 
kunnen we hem leren aanbidden. 
 
Gods Geest en Woord 
Als we contact willen maken met ons 
verlangen om meer van de Geest te 
ervaren, dan is de beste plek om te 
beginnen: het Woord van God (He-
breeën 4:12 en 2 Timoteüs 3:16). We 
starten op een niet voor de hand lig-
gende plek: oudtestamentische profe-
tieën!  
 
Jesaja 11:2-3 | “De geest van de 
HEER zal op hem rusten: een geest 
van wijsheid en inzicht, een geest van 
kracht en verstandig beleid, een geest 
van kennis en ontzag voor de HEER. 
Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn 
oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op 
geruchten.” 
 
Jesaja 61:1-2 | “De geest van God, de 
HEER, rust op mij, want de HEER 
heeft mij gezalfd. Om aan armen het 
goede nieuws te brengen heeft hij mij 
gezonden, om aan verslagen harten 
hoop te bieden, om aan gevangenen 

hun vrijlating bekend te maken en aan 
geketenden hun bevrijding, om een 
genadejaar van de HEER uit te 
roepen.” 
 
Ezechiël 36:26-27 | “Ik zal jullie een 
nieuw hart en een nieuwe geest geven, 
ik zal je versteende hart uit je lichaam 
halen en je er een levend hart voor in 
de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest 
geven en zorgen dat jullie volgens mijn 
wetten leven en mijn regels in acht 
nemen.” 
 

Stilte is de zendtijd 
van de heilige Geest. 

 
Vragen 
1. Herken je het: de heilige Geest als 

‘de vergeten God’?  
2. Wat wil de Geest in jouw leven 

doen? 
3. Hoe zie jij de relatie tussen de 

Vader, de Zoon en de heilige 
Geest? 

4. Hoe ervaar jij de Geest? Verlang je 
ernaar om meer van hem te 
ervaren? 

5. Hoe kunnen we als kerk gericht zijn 
op de heilige Geest? 

6. Wat leer je uit de drie Bijbelgedeel-
tes over Gods Geest in jouw leven?  


