
Eenvoudig christelijk | Handout 10 | De Geest: adem van God 
 
(A) Waar denk jij aan bij de Heilige Geest (Hebreeuws: ruach; Grieks: pneuma; Latijn: spiritus)? 
 
 
 
 
 
 
 
(B) Waarom hebben wij de Geest ontvangen? Tom Wrights antwoord gaat 
allereerst in deze richting: “Waar het de Geest om gaat, is hen die Jezus 
volgen in staat te stellen het nieuws de wereld in te brengen dat hij Heer 
is, dat hij de overwinning heeft behaald op de machten van het kwaad, dat 
een nieuwe wereld is opengegaan en dat we geacht worden te helpen die 
te verwerkelijken” (blz. 112). 
 

1. Hoe kunnen wij helpen om die nieuwe wereld te verwerkelijken? 
2. Wat vind je van deze uitspraak van Tom Wright: ‘God geeft mensen 

niet de heilige Geest om ze te laten genieten van het geestelijk 
equivalent van een dag Disneyland’? 

3. Ben je het eens met deze uitspraak: ‘Zonder Gods Geest is er niets 
wat wij kunnen doen dat zal meetellen voor Gods koninkrijk. Zonder 
Gods Geest kan de kerk eenvoudigweg de kerk niet zijn’? 

 
(C) Wright verbindt de Geest sterk met de kerk: “De heilige Geest en de taak van de kerk. Die twee gaan hand in 
hand. We kunnen ze niet apart bespreken” (blz. 112-113). Dat kan ook vragen oproepen: “Ik weet dat voor veel 
van mijn lezers het woord ‘kerk’ alleen al de gedachte oproept aan grote, donkere gebouwen, gewichtige 
godsdienstige uitspraken, valse plechtigheid en stuitende hypocrisie” (blz. 113). 
 

1. Wat roept het woord ‘kerk’ bij jou op? 
2. Herken je ook deze andere kant van de kerk: “…een kant 

die alle tekenen vertoont van de wind en het vuur, van de 
vogel die zweeft over het water en nieuw leven brengt. 
Voor velen betekent ‘kerk’ juist het tegendeel van dat 
negatieve imago. Het is een plaats van welkom en lachen, 
van genezing en hoop, van vrienden en familie en recht en 
nieuw leven. (…) Het is de plaats waar je mensen vindt die 
leren te bidden, die tot geloof komen, die worstelen met 
verzoeking, die een nieuw doel vinden en nieuwe kracht 
om het te bereiken” (blz. 112)? 

3. Wat leer je uit de Heidelbergse Catechismus over de Geest 
en de kerk?  

 
 
 

Vraag 53: Wat gelooft u van de Heilige Geest? 
Antwoord: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Ten tweede dat Hij ook 
mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en 
eeuwig bij mij te blijven. 
 
Vraag 54: Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? 
Antwoord: Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente, die tot het eeuwige leven 
uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij doet dit 
door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid 
ben en eeuwig zal blijven. 

 
 
 



(D) Tom Wright: “De wind en het vuur en de zwevende vogel zijn gegeven om de kerk in staat te stellen de kerk 
te zijn; met andere woorden, om Gods volk in staat te stellen Gods volk te zijn. Dit heeft een verrassend en 
dramatisch effect. De Geest is gegeven zodat wij gewone stervelingen in zekere mate kunnen worden wat Jezus 
zelf was: deel van Gods toekomst die aankomt in het heden; een plaats waar hemel en aarde elkaar treffen; de 
middelen van Gods koninkrijk dat voortgaat. De Geest is in feite gegeven zodat de kerk kan delen zodat de kerk 
kan delen in het leven en doorgaande werk van Jezus zelf, nu hij Gods dimensie is binnengegaan – dat wil 
zeggen de hemel. (De ‘hemelvaart’ gaat precies daarover: Jezus die vooruit gaat Gods sfeer binnen tot op de dag 
dat hemel en aarde één worden en hij eens te meer persoonlijk aanwezig is in de nieuwe gecombineerde 
hemel-en-aarde.)” (blz. 113). 
 

1. Gewone stervelingen kunnen in zekere mate worden wat Jezus zelf was: ben je het daarmee eens? 
2. Wat leer je uit de Heidelbergse Catechismus over de hemelvaart van Jezus? 

 
Vraag 46: Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel? 
Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen en daar 
ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. 
 
Vraag 47: Is Christus dan niet bij ons tot aan de voleinding van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft? 
Antwoord: Christus is echt mens en echt God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar 
naar zijn godheid, majesteit, genade en Geest verlaat Hij ons nooit meer. 
 
Vraag 49: Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? 
Antwoord: Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten. Ten 
tweede hebben wij in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand, dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, 
ook tot Zich nemen zal. Ten derde zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand; door zijn kracht zoeken wij wat 
boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. 
 
 

(E) Door de Geest kunnen wij in zekere mate worden wat Jezus zelf was: 1) deel van Gods toekomst die 
aankomt in het heden; 2) een plaats waar hemel en aarde elkaar treffen 
 

1 Wij worden deel van Gods toekomst die aankomt in het heden 
 “De Geest is gegeven om het werk te beginnen van het realiseren van Gods toekomst in het heden.” 
 “Net zoals de opstanding van Jezus de onverwachte wereld van Gods nieuwe schepping opende, zo komt 

de Geest tot ons vanuit die nieuwe wereld, de wereld die geboren staat te worden, de wereld waarin 
volgens de oude profeten vrede en recht zullen bloeien, en de wolf en het lam naast elkaar zullen liggen. 
Een sleutelelement van het leven als een christen is leren te leven met het leven en volgens de regels 
van Gods toekomstige wereld, ook als we blijven leven in de huidige wereld.” 

 2 Korintiërs 5:5: ‘Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.’ 
 2 Korintiërs 1:21-22: ‘Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, 

heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.’ 
 De toekomst is begonnen te arriveren in het heden: aan de mensen die Jezus volgen is de Geest gegeven 

als een voorsmaak van hoe de nieuwe wereld zal zijn.  
 “De Geest is de vreemde, persoonlijke aanwezigheid van de levende God zelf, leidend, gidsend, 

waarschuwend, vermanend, bedroefd over onze tekortkomingen en blij met onze stappen naar de ware 
erfenis.” 

 
2 Wij worden een plaats waar hemel en aarde elkaar treffen 
 “Als de Geest degene is die Gods toekomst in het heden brengt, is de Geest ook degene die hemel en 

aarde met elkaar verbindt.” 
 Op de een of andere manier overlappen Gods dimensie en onze dimensie, hemel en aarde, en grijpen ze 

in elkaar. Al de vragen die we willen stellen – hoe gebeurt dit, wie overkomt dit, wanneer, waar, 
waarom, onder welke condities, hoe ziet het eruit wanneer het gebeurt? – al die zaken blijven deels 
mysterieus en zullen dat blijven tot de schepping uiteindelijk is vernieuwd en de twee sferen, de twee 
dimensies met elkaar versmolten zijn tot één, zoals ze bedoeld zijn (en zoals christenen dagelijks 
bidden). (…) Zij in wie de Geest gaat leven, zijn Gods nieuwe tempel. Zij zijn, individueel en 
gemeenschappelijk, plaatsen waar hemel en aarde elkaar treffen.” 


