Schriftlezing: Johannes 16:5-15, Tekst: Johannes
16:12-15 Thema: De Onderwijzer in je. Zingen: Ps.
118: 7 en 12, Ps. 86:6, Ps. 25:2 en 6, Ps. 17:3, Ps.
17:4, Ps. 143:10
Hoofdpunten van de preek
Een goede leraar weet wat z’n leerlingen aankunnen.
1 Naar draagkracht (12)
Jezus wil Zijn leerlingen nog veel meer zeggen, maar
Hij weet dat ze dit nu niet kunnen dragen. Niet
vanwege het hoofd, maar vanwege het hart.
Wat Hij Zijn leerlingen te zeggen heeft is namelijk
niet zomaar een les of een moralistisch verhaal,
maar een boodschap met een geweldige impact.
2 In Christus leiden (13a)
Jezus legt uit dat daarom de Geest komt. Hij maakt
de leerlingen wegwijs in heel de waarheid.
Geloofskennis is noodzaak, geen ballast.

3 Tot Christus kijken (13b)
De Geest der Waarheid is daarom geloofwaardig in
alles wat Hij zegt.
Wanneer Hij de leerlingen zicht geeft op toekomende
dingen. Hij kán mensen toekomstige dingen
openbaren (Hand. 11:28, 21:11).
Christus belooft dat Hij door de Geest ook in de
toekomst die dingen zal verkondigen waar het op
aankomt, zodat wij de tijd doorzien tot op Christus.
4 Door Christus verheerlijken (14)
De Geest zál Christus hoe dan ook altijd
verheerlijken. Voor de leerlingen is dit een werkelijke
bevrijding van de zonde – die ons richt op onszelf.
De Geest richt alle aandacht op Christus, op wat Hij
gedaan heeft en het doel van Zijn werk: de Vader
verheerlijken. Door Hem doen wij dat ook.

De Heilige Geest geeft méér dan geloofskennis: Hij
brengt de leerlingen binnen in de hele waarheid.

5 In Christus delen (15)
De Geest deelt daarom ‘menigerlei genade’ uit vanuit
de gemeenschap van Vader en de Zoon.

Waarheid is één van Gods karaktertrekken, Christus
is het in eigen persoon en de Geest heet Geest der
waarheid omdat Hij ons doorgeeft wat Hij hoort.

De Geest past het volle Heil van Christus toe in ons
leven. Hij doet dat door de verkondiging due Christus
drie keer noemt en daarmee benadrukt (13,14,15).
Verkondiging is een door de Geest geleid proces,
van inleiden, openbaren en uitdelen.
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