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Jezus 
Unlimited

De 
Geest 
doorbreekt de grenzen
Op de zondag dat in onze stad het culturele festival 
Zwolle
Unlimited
plaats vindt, vieren we in de Plantagekerk het feest
van de doop als het feest van 
Jezus Unlimited
. Vandaag zeggen
we: de Heilige Geest is Jezus Unlimited! Want bij de doop klinkt
ook altijd de naam van de heilige Geest. Gedoopt worden in de
(naam van de) heilige Geest: wat betekent dat eigenlijk? Wie is
de heilige Geest? Wat doet hij? Hoe werkt hij?
Wie is de heilige Geest?
Deze vraag moeten we beantwoorden door te beginnen bij
Jezus. Na zijn opstanding (Jezus lééft, hij is geen religie) sprak
hij voortdurend over Gods nieuwe wereld (Hand. 1:3) én hij
kondigde de komst van de Geest aan (Hand. 1:45) want het
koninkrijk en de Geest zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Johannes de Doper had met water gedoopt en
Jezus aangekondigd: ‘Na mij komt iemand die veel machtiger is
dan ik. Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest‘
(Mat. 3:11). We kunnen hem noemen: Jezus de Doper! “De
doop met de heilige Geest is een doop, die alleen door Christus
bediend wordt. Mensen kunnen niet over de heilige Geest
beschikken. Hier komt het grote doel van Christus’ werk aan
het licht. Hij is geboren, heeft geleden, is gekruisigd, is
opgewekt en naar de hemel gevaren om met de heilige Geest te
kunnen dopen. Zijn geboorte, zijn leven en werk, zijn kruis en
opstanding, het is alles gericht op dit heerlijke werk: de doop
met de heilige Geest” (L. Floor, 
De doop met de heilige Geest
,
blz. 12). De heilige Geest is de belangrijkste gave van Jezus aan
ons! Hij is de nieuwe manier waarop Jezus aanwezig is op
aarde, nu zonder de beperkingen van een menselijk lichaam.
De heilige Geest is Jezus Unlimited. Dat moeten we bedenken
zo vaak we zeggen: ‘Ik geloof in de heilige Geest’!

Wat doet de heilige Geest?
Leven als christen betekent een levenslange ontdekkingsreis
maken rond de vraag: Wat doet de Geest in ons leven? Daar
kunnen we geen kantenklare en afgeronde verhalen over
vertellen. Wel is het belangrijk ons steeds te laten leiden door
het Woord. 
1
‘Het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga.
Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet komen’
(Joh. 16:7). De Geest helpt, troost, bemoedigt ons (hij is de
parakleet
, die kan doen wat Jezus in zijn menselijke
beperktheid niet kon)! 
2
Hij maakt dingen duidelijk (Joh. 16:8).
Dat is belangrijk als we keuzes moeten maken. ‘Hij maakt
duidelijk wat zonde is: dat ze niet in mij geloven’ (Joh. 16:9).
De kernzonde is: je niet in alles aan Jézus toevertrouwen
(geloven is: vertrouwen). 
3
De Geest maakt de waarheid
bekend (Joh. 16:13) en die waarheid maakt vrij (Joh. 8:32). 
4
‘Zo zal de heilige Geest mij de hoogste eer geven’ (Joh. 16:14).
De Geest brengt je altijd bij Jezus, geeft glorie aan Jezus, laat
Jezus schitteren!
Hoe werkt de heilige Geest?
De heilige Geest is Jezus Unlimited. Hij waait waarheen hij wil.
Wij zeggen vaak: ‘I did it my way’. De Geest van Jezus zegt: ‘Do
it my way’. Probeer je leven (als volger van Jezus) niet onder
controle te houden. Het werk van de Geest is grensverleggend
(Pinksteren: Jezus is voor iedereen) en grensoverschrijdend.
Wij mogen hem niet inperken. Hij is er niet voor één kerk, één
soort mensen. Hij werkt niet op één manier. Hij is niet
gebonden aan onze gewoonten en tradities en afspraken. ‘Hij
doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’! ‘Met de
Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is,
daar is vrijheid’ (2 Kor. 3:17). Leef vanuit je gedoopt zijn in de
(naam van de) heilige Geest. Leef met die heilige Geest!

Bijbelgedeelten
Handelingen 1:3-5
Johhannes 16:7-14
Voor een geloofsgesprek
1. Hoe goed ken jij de heilige
Geest?
2. Wat is volgens jou de doop met
de heilige Geest? Heb jij die doop
ontvangen?
3. Wat doet de Geest in jouw
leven?
4. Waardoor perken wij het werk
van de Geest in? Hoe kunnen we
er ruimte aan geven?
5. Waaraan herken je de vrijheid
die de Geest je geeft?
Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

