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Hoofdpunten van de preek 
De Geest leer je kennen door wat over Hem gezegd wordt en door wat je van Hem ervaart.  

1 Echt God (V&A20.53a – Spr. 8:23,30) 
Geloofskennis is belangrijk. Wie is de Heilige Geest? Hij is God: net zo echt en eeuwig als 
de Vader en de Zoon. Wat Hij doet – doet Hij met Goddelijke kracht, wijsheid, enz. 

De Heilige Geest kent en benadert ons persoonlijk (niet als kracht of gevoel die we wel/ 
niet ervaren). Hij is alleen samen met de Vader en de Zoon God.  

2 Mij gegeven (V&A20.53b – Rom_8:15b) 
De HC leert ons van kinds af aan belijden dat de HG gegeven is. Hij is gegeven voordat wij 
begonnen te leven. Zijn ‘gegeven zijn’ is beloofd in het genadeverbond (Hand. 2:38). 

De HC leert het je heel persoonlijk en vol (Bijbelse) verwondering: Hij ook mij gegeven. De 
ervaring kan wisselen, maar eens gegeven blijft gegeven. God neemt Zijn Geest nooit weg.  

3 Deelachtig maken (A53c – Joh.16:14) 
De Heilige Geest is de Schepper van alle geloof en gebruikt daarvoor het Woord (Joh. 3:1-
14). Het ware geloof gebruikt Hij ook als middel om ons te laten delen in Christus. 

Wie deelt in Christus deelt ook in al Zijn weldaden. De Heilige Geest past dit persoonlijk 
en met wijsheid toe. Hij weet wat we nodig hebben! 

4 Troosten (A53d – Joh.16:13) 
De Heilige Geest gebruikt het ware geloof ook als middel om ons op Zijn eigen manier te 
troosten door ons bij te staan. Hij komt als geroepen.  

De Heilige Geest weet wat troost is. De HC vraagt ernaar en leidt ons in allerlei troost 
rond. De Geest leidt ons, als persoonlijke Gids, rond in heel de waarheid.  

5 Blijven (A53e - Joh.14:16-18) 
De Heilige Geest komt om nooit meer te gaan (wat er ook gebeurt, wat je ook doet). Ook 
nu gebruikt Hij het middel van het ware geloof, dat bouwt op Christus en Zijn weldaden.  

Omdat de Heilige Geest bij ons blijft en wij Hem kennen blijven we niet verweesd, 
hulpeloos achter (Joh.14:16b). De Heere Jezus laat ons niet aan ons lot over.  

 


