
De gave van de HeiligeGeest 

The gift of the Holy Ghost Flemish 

Miljoenenhebben het al ervaren, jijook? 

De gave van de HeiligeGeest is het onderwerpgeworden van velediscussiesvandaag de 
dag. Velepersonen van verschillendeachtergronden en overtuigingenhebben de 
interessegekregenomdezespiritueleervaringbetertebegrijpen. De koppen op de 
voorpagina's van religieuzekrantenliegenernietom, dezeervaringverdienteenbetereuitleg 
en erkenning! 

De feiten De HeiligeGeest is God:îGod is eenGeestî (Johannes 4:24). ìEr is maar 
éénGeestî (Efezen 4:4) 

Om in het koninkrijk van God 
binnentekomenzeiJezusdateenpersoonìopnieuwmoestwordengeborenî, 
oftewelìgeborenwordenuit het water en de geestî (Johannes 3:3-5). Geborenwordenuit de 
geest en het doopsel van de Geestzijnhetzelfdebegrip, het zijnsynoniemen. De 
apostelPetrusverstonddezewaarheidtoenhij de menigtetoesprak in Jeruzalem op de dag 
van Pinksteren: Petrusantwoordde: "U moetzichbekeren tot God en u latendopen in de 
naam van JezusChristus, want danwordenuwzondenvergeven. Dan zal je ook de gave van 
de HeiligeGeestontvangen. î (Handelingen 2:38). 

Dezeervaringwerdgegevenaan de Joden op Pinksteren (Handelingen 2:1-40), de 
Samaritanen (Handelingen 8:15-17), en de Heidenen (Handelingen 10:44-
48).Ditwilzeggendat het voorallemensen is, onafhankelijk van het ras, kleur of 
levensstatus. De nieuwegeboorte, die bestaatuit het water en de geest, was 
nooitbedoeldalseenoptie of een extra ervaring. îUmoetopnieuwgeborenwordenîzijn de 
woorden van Jezus in Johannes 3:7. Vooraleereenpersoonnietgeborenwordtuit de 
Geestkanhijnieteenìzoonî van God genoemdworden. 

Het privilege  Maar waaromzou je het alseengebodmoetenervaren? Het is eengezegend 
privilege omeenuitstrooiing van de Geestteervaren. Om de vrijheid in je zieltevoelenbij 
het doopsel in de Geest. Er is geenandereervaringgelijkdeze. ìOnvergelijkbaarî is de 
enigeechtebeschrijving van dezeinvulling. Je komt in eenhelenieuwewereldterecht. 

De zielheefteenlegeplek en nietskandatinvullen of bevredigen. Maar het doopsel in de 
HeiligeGeestbevredigtelkenood van de ziel, elk verlangenwordtvervuld.In dezeervaring 
zit ìvervullingî. 

Het bewijs Erzijn twee bewijzendat je de HeiligeGeest, of Zijndoopsel, hebtontvangen. 
Het initiëlebewijs is het spreken in tongen, ditbetekentmiraculeusspreken in 
eenanderetaal die de sprekernietkent. Al sinds het ontstaan van de kerkwerd het spreken 
in tongengekoppeldaan het doopsel in de Geest. 

Op de dag van Pinksteren, nadatJezus in de hemelwerdopgenomen, werden 120 



volgelingenvervuld met de Geest van God en spraken in tongen, zoals de 
Geesthungafuittespreken (Handelingen 2:1-4). 

Dezelfdeervaringwerdgegevenaan heel de familie van eenItaliaansesoldaat. De 
JoodseChristenenherkendendezeervaring: ìWantzijhoorden hen spreken met vreemdetalen, 
en God grootmakenî (handelingen 10:44-48). In handelingen 19:1-6 
hoordeeengroepvolgelingen van Johannes de doper 
datereenHeiligeGeestis.Zijkregendezeboodschap van de apostel Paulus. 
Zijwerdenookgevuld met de Geest en ìspraken in anderetalenî. 

Woordenkunnendezeervaringnietbeschrijven, het is eenhemelseervaring, niet van 
dezewereld. Watonzezieldanmeemaaktkunnen we nietverwoorden. 

Erzijnnogverschillenderedenenwaarom God ìtongenîheeftgekozenals het bewijs van het 
ontvangen van de HeiligeGeest. Het is eenobjectief,uitwendigbewijs van 
dezespiritueledoop. 

Ontvangers en omstanderskunnen het met zekerheididentificeren (handelingen 10:46). 
Het is eenbewijsdatzichbijiedereenvoordoet, allevolgelingen op Pinksteren, heel de 
familie van Cornelius en allegelovigen in Efezespraken in anderetalen. ìZo is het met 
iedereen die geborenwordtuit de Geestî, ditzijn de woorden van Jezus. 

Wanneerhijsprak over de nieuwegeboorte.ìMaargeenmensheeftooit de tong 
kunnentemmenî (Jacobus 3:8), dat God je tong welkantemmen is het 
bewijsdatHijallemacht en controleheeft. 

Het tweedebewijsdat de Geest in je leven is gekomen, zijn de vruchten van de Geest, 
waarover Paulus spreekt in Galaten 5:22: ìMaar de HeiligeGeestbrengtons tot 
beteredingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, 
tederheid en zelfbeheersing.î 

De belofte Was het doopsel in de Geestalleenvoor de apostelen en de eerstevolgelingen? 
Is het vandaag de dag alleenvoordiegene die super spiritueelzijn? 

Het antwoord is ìneeî. De apostelPetrusmaakteditzeerduidelijk in zijnboodschap op 
Pinksteren: ìWant God heeft Die beloofdaan u en uwkinderen, aanieder die door God 
geroepenwordt en ookaan de verre, vreemdevolkenî (Handelingen 2:39, ook Lukas 
11:13). Uwgeloof, gehoorzaamheid en onderwerpingaan de HeerJezusChristus en 
zijnevangeliemaakt u klaarvoor de meestfantastischeervaring (ZieHandelingen 
5:32,11:15-17).Zoals in Jesaja 12:3 staat: ìWat is het 
eenvreugdeomtedrinkenuitZijnfontein van heil!" 

Zoek Hem vandaagnog, want ìHij is eenbelonervoordiegene die Hem ernstigzoekenî 
(Hebreeën 11:6). ìIseriemand die dorstheeft? Komdan maar hier en drink!î (Jesaja 55:1). 
Dit is ookvoor u weggelegd!   


