Schriftlezing: Joh. 16: 5-15, Tekst: Joh. 16:14
Thema: HC20 Zingen: Ps. 25:2 en 7, Ps. 45:1, Ps.
104:15 en 17, Ps. 119:9 en 86, Avondzang: 7

De Heilige Geest is ook mij gegeven [20.53b-e]
Het 2e deel van het antwoord gaat over de gave van
God. Een regelrecht wonder. Het leerboek zegt ons
voor: de Heilige Geest is ook aan mij gegeven…

Hoofdpunten van de preek
Wie is de Heilige Geest? De Geest stelt Zichzelf niet
voor, maar richt de aandacht op de Vader en de
Zoon. We leren Hem vooral kennen door Zijn werk.

Dat kan best vragen oproepen: heb ik de Heilige
geest dan ontvangen?

De Heilige Geest is echt God [20.53a]
De bijbel opent met de schepping waar de Geest
met nadruk een rol in speelt (Gen. 1:2). Hij staat aan
het begin van alle leven, ook het nieuwe leven.
God houdt door de Geest ook het leven in stand.
Alles wat leeft, leeft door de Geest: Ps. 104:29,30.
Dat maakt het leven van begin tot eind een
geschenk!
De Geest doet dit alles niet voor niets. Ps. 104
eindigt met een persoonlijk getuigenis: ‘ik zal voor
mijn God psalmen zingen, zolang ik er ben!’ Die
lofzang klinkt niet zomaar, ook dat is werk van de
Geest.
In Joh. 3 legt Jezus het verband uit tussen opnieuw
geboren worden – de Heilige Geest – verkondiging –
geloof. De Geest is de spil in dit alles: Hij werkt ook
dit leven, door Christus te verhogen!
Geloven doen we door de Heilige Geest. Gods gave.
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De HC leert ons géén vanzelfsprekendheid, maar
borduurt voort op o.a. HC1 (de enige troost) en HC7
(waar geloof) en baseert zich vooral op het
beloftevolle Woord: de Geest is beloofd.
Waarom ontvangen we de Heilige Geest?
 Hij verbindt mij aan Christus en al zijn weldaden.
Persoonlijke taal! De Geest doet mij delen in
Christus en al Zijn ‘weldaden’ (let op de
volgorde). Voor weldaden: zie bv 1 Kor. 1:30.
 Hij troost mij. De Geest doet mij leven in de
enige troost, zorgt ervoor dat ik toekom aan mijn
levensdoel.
 Hij blijft eeuwig bij mij. Hij leidt mij, troost mij,
verbindt mij aan de Vader door Christus.
Geloofskennis die de ervaring overstijgt en niets
afdoet aan waarschuwingen om de Heilige
Geest niet te bedroeven of uit te blussen.

