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Bedroef de Geest niet 
Schriftlezing(en): Efeze 4:17-5:2 Kerntekst: Efeze 4:30 
Zingen: Ps. 133:1 en 3, Ps. 51:6, Ps. 139:1 en 14, Ps. 34:1,6 en 7, Ps. 26:2 
 

Hoofdpunten van de preek 
In een relatie bestaat het gevaar dat je elkaar kwetst. Dat is ook het gevaar met de Geest.  

1 De Heilige Geest van God 
Paulus roept de gelovigen op tot een nieuwe levenswandel die de Geest verblijden. Hij 
noemt Hem bij Zijn volledige naam.  

De Geest is van God. God woont door Hem in de gelovigen. Door Hem leven we in de 
persoonlijke geloofsrelatie met God. De Geest is heilig. Hij richt ons leven op God in.  

Paulus schrijft persoonlijk, maar niet individueel. Hij spreekt de gelovigen in het verband 
van de gemeente aan. De Geest woont in de gemeente: ze is van God, ze is Hem heilig.  

2 Niet bedroeven 
De Geest kán door ons bedroefd worden, met alle gevolgen van dien. God niet tot leugen 
maken, maar de waarheid over Hem spreken bindt de leden van het lichaam samen (25).  

Door boos te zijn en te blijven geef je de duivel (in de gemeente) plaats (26-27). Neem je 
leven niet in eigen hand, maar werk en doe goed door elkaars lasten te dragen (28).  

Spreek geen bedervende, maar opbouwende woorden, die laten genade na (29). Wees 
niet des duivels, maar des Christus naar elkaar: levend in het besef van vergeving (31-32). 

3 Verzegeld 
Een bedroefde Geest trekt Zich terug. Wat zeker is en moet zijn, wordt onzeker. 
Gelovigen zijn door de Geest verzegeld, toen ze tot geloof kwamen (Ef.1:13,14).  

Door verzegeling leg je iets vast. De Geest is het persoonlijke waarmerk van Gods 
verkiezende liefde, van Christus’ verlossingwerk en de garantie van de erfenis.  

U bent verzegeld tot... Alles wat in het laatste der dagen vóór de dag der verlossing 
gebeurt, zal geen gelovige of gemeente van God losmaken. De totale verlossing staat vast.  

 

 


