
ds. Jos Douma 
www.josdouma.nl 

 

 

  

 

 Bedrink u niet, want dat leidt tot 
uitspattingen, maar laat de Geest u 

vervullen. 
Efeziërs 5:18 
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IK WIL KOMEN MET 
MIJN GEEST 
(Een heel nieuw leven 6) 

 
 
 

Het is een spannende vergelijking die 
Paulus gebruikt: dronken zijn door de 
alcohol of dronken zijn door de Geest. 
Het is een verwijzing naar de woorden 
van de omstanders op de allereerste 
Pinksterdag: ‘Ze zullen wel dronken 
zijn’ (Hand. 2:13). En tegelijk ook naar 
de preek van Petrus: ‘Ja, over al mijn 
dienaren en dienaressen zal ik in die 
tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen 
profeteren.’ (Hand. 2:18). 
 
Pinkster-dronkenschap 
Het Pinksterfeest laat zien dat God niet 
zuinig is, niet met zijn liefde, niet met 
zijn kracht, niet met zijn genade en ook 
niet met zijn Geest! Aan zijn overvloed 
ligt het niet als christenen weinig ver-
vuld zijn. Maar die mogelijkheid be-
staat dus wel. Daarom spreekt Paulus 
erover en doet hij een oproep: ‘Laat de 
Geest u vervullen’. De vergelijking met 
alcoholgebruik kan verwijzen naar de 
heidense gewoonte om zich op gods-

dienstige feesten (voor bijvoorbeeld de 
god Dionysius) te buiten te gaan aan 
drank. Het punt van vergelijking is 
vooral de invloed die uitgaat van wijn 
c.q. de Geest: je wordt erdoor beheerst. 
Het verschil is dat je bij wijn de con-
trole verliest over jezelf, terwijl je bij de 
Geest onder liefdevolle en vernieu-
wende ‘controle’ van de Geest komt. 
 
Laat u vervullen 
Is de oproep aan christenen om zich te 
laten vervullen met de Geest niet 
vreemd? Als je gelooft, heb je de Geest 
toch? En sprak Paulus niet ook al over 
het feit dat gelovigen verzegeld zijn 
met de Geest (Ef. 1:13 en 4:30)? 
Blijkbaar is het mogelijk om de Geest 
wel te hebben, maar niet van hem 
vervuld te zijn. De vervulling met de 
Geest is een dagelijks praktisch vervolg 
van de verzegeling met de Geest (die je 
ook kunt bedroeven: Ef. 4:30). De 
oproep staat er in een wat vreemde, 
passieve vorm: ‘wordt vervuld’. Het is 
een daad van God: ‘Ik wil komen met 
mijn Geest’! Maar tegelijk vraagt het 
om een actieve openheid van de 
gelovige: we moeten ons láten leiden 
en beheersen door de Geest. Ook is 
het een blijvende opdracht: het gaat 
niet om een eenmalig gebeuren (zoals 
in bijv. Hand. 2:4; 8:18; 9:17) maar om 
een voortdurend vervuld worden met 
de Geest (actieve ontvankelijkheid). 

Ambt en Geest 
Ook voor ambtsdragers is deze 
vervulling van groot belang (vgl. Hand. 
4:8,31; 6:3; 7:55; 11:24). In het 
formulier voor de bevestiging wordt 
ervoor gedankt: ‘wij danken u, dat u 
ons ouderlingen en diakenen geschon-
ken hebt die met uw Geest vervuld zijn 
om uw gemeente op te bouwen’. Maar 
die vervulling is niet een ‘status quo’ 
net zomin als het ambt je een ‘status’ 
geeft. De belangrijkste roeping voor 
ambtsdragers is: steeds weer vervuld 
worden met de Geest, zodat er geeste-
lijke wijsheid, barmhartigheid, liefde, 
kracht en vrijmoedigheid gaan blijven 
stromen. De taken van de ambtsdra-
gers kunnen alleen langs de weg van de 
vervulling met de Geest tot hun recht 
komen 
 
Praktijk 
In de praktijk zijn er in het leven van 
christenen (en de ambtsdragers onder 
hen) twee grote problemen waardoor 
vervulling met de Geest niet tot stand 
komt:  
1. je bent al vol (een glas dat gevuld 
met iets anders dan levend water): je 
kunt vol zitten met jaloersheid, wrok, 
hoogmoed, maar ook met jezelf en alle 
dingen die in je leven belangrijk zijn en 
veel tijd kosten; 
2. je staat er niet open voor (een glas 
dat over de kop is gezet): je sluit je af 

voor de Geest, bijvoorbeeld met 
vroom klinkende redeneringen (‘een 
gelovige hééft de Geest!’) of door 
vertrouwen op je eigen kunnen. 
 
Open en leeg 
Vervulling met de Geest vraagt erom 
dat je eerst open gaat staan en dat je 
eerst leeg wordt. De belangrijkste 
manieren daarvoor zijn: gebed in de 
Geest, woorden van God, liefde voor 
Jezus. Open staan voor vervulling 
begint bij het telkens weer komen bij 
Jezus (Joh. 7:37-39). ‘Rivieren van 
levend water zullen stromen uit het 
hart van wie in mij gelooft.’ 
 
 

 


