Schriftlezing: Joh. 16:5-115, Hand. 2:1-4, 32-41
Tekst: Joh. 16:8-11 Thema: Overtuigingskracht.
Zingen: Ps. 118:12, Ps. 51:6, Ps. 119:3 en 9, Ps.
145:2 en 3, Ps. 25:2
Hoofdpunten van de preek
De Geest doet het onmogelijke in de wereld:
overtuigen.
Overtuigen
De ‘wereld’ heeft het contact met God verbroken,
heeft genoeg aan zichzelf en leeft in haar eigen
waarheid. Wij zijn de wereld.
De Geest weet raad hiermee. Overtuigen is in staat
van beschuldiging stellen. De Geest wijst de wereld
terecht en toont haar schuld aan.
De Heilige Geest blijkt hierin de Trooster. Overtuigd
worden is een genadig en bevrijdend. Hij laat je niet
in je waan, je hoeft je niet meer beter voor te doen.
De Geest zál de wereld overtuigen, #zekerheid. Hoe
zit het met de volgorde? Eerst zonde en dan… Het
gaat om de samenhang, het één hoort bij het ander.
Zonde
Van schuld wil geen mens weten.
De Geest overtuigt van zonde. Daarom zien we het
toch gebeuren. Op de 1e pinksterdag en daarna, dat
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mensen overtuigd worden van hun zonde en het
evangelie aannemen.
Het is werk van de Geest om levenslang zonde tot
zonde te maken: niet geloven in Christus, God uit
ons bestaan negeren.
Gerechtigheid
Ook van gerechtigheid wil geen mens weten: dat je
als mens in Gods ogen volmaakt bent door Christus.
De Geest overtuigt óók van gerechtigheid: ‘Omdat Ik
heenga…’ Christus’ werk is volbracht. De zonde is
weg, de schuld betaald.
Het is werk van de Geest om Christus’ gerechtigheid
de onze te maken. Levenslang.
Oordeel
De Geest overtuigt ook van ‘oordeel.’ Hoort
helemaal bij het ander (zonde en gerechtigheid).
Willen we van oordeel weten? Oordeel: de overste
van de wereld is veroordeeld. Het is gedaan met
Satans macht. Wie zal hem nog langer volgen en
met hem verloren gaan?
Terugval in slaafs gedrag dreigt. De Geest overtuigt
ons (levenslang) dat wij geen slaaf meer zijn, maar
in Christus zelfs meer dan overwinnaars zijn.

