Schriftlezing: Efeze 4:17-32, Kerntekst: Efeze 4:30
Thema: Bedroef de Geest niet.
Zingen: Ps. 25:4 en 5, Ps. 141: 2 & 3, Ps. 51:6 en 8,
Ps. 143:10 en 11 Ps. 19:7




Hoofdpunten van de preek
Vooral binnen een relatie kan je elkaar diep kwetsen.
De Heilige Geest bedroeven
De Heilige Geest is een persoon (die we kunnen
bedroeven). De Geest is gevoelig. Hij is Gods ‘open
zenuw’ in ons. God is heilig en goed.



Bedroeven is dat je iemand met wie je een relatie
hebt krenkt, verdriet doet of beledigt.



Paulus schrijft hier niet aan ongelovigen, maar aan
de heiligen en gelovigen in Christus. Een echo van
Gods klacht over Zijn volk (Psalm 78, Jes. 63:10).
Vijf voorbeelden
Het bedroeven van de Geest is nauw verbonden aan
de onderlinge omgang binnen de gemeente.
De vermaningen hebben (behalve de 2e) dezelfde
opbouw: dit niet (a), dat wel (b) en waarom (c).


Liegen (4:25). Waar leugens regeren (a), is
onderlinge vertrouwen in het ene lichaam weg
(c). Spreek alleen wat waar en goed is (b).
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Boos zijn (4:26-27). Terechte boosheid is
menselijk (b). Boos blijven is uit de duivel (c). De
Boze mag geen verblijf krijgen in de woning van
de Geest (a).
Stelen (4:28). Wie steelt er nog? Steel niet van
elkaar (a, toen: arm van rijk binnen de
gemeente), maar werk opdat je genoeg hebt (b)
en over houdt om uit te delen (c). Context toen:
arm kon van rijk stelen onder het motto ‘wij zijn
allemaal broeders…’ weg is het vertrouwen.
Vuile taal (4:29-30). In plaats van communicatie
die van alles stuk maakt (a), elkaar positief
bejegenen (b), dat bouwt op (c).
Verbittering (4:31-32). Niet onderlinge
verbittering (a), maar de liefde (1 Kor. 13) moet
heersen (b), zoals Gods met ons omgaat (c).

De gevolgen
De Geest laat nooit iemand vallen (verzegeld tot de
dag der verlossing), maar kan Zich wel terugtrekken
en verbergen wanneer Hij gekrenkt wordt.
De gevolgen zijn groot. Persoonlijk raak je de
zekerheid kwijt en val je nog meer terug op je oude
levenswandel. De gemeente die de Geest bedroefd
moet het zonder Zijn krachtige en zekere werking
doen. Wat kan er dan vanuit gaan?
Wat te doen? Bekering en hernieuwde navolging (Ef.
5:1 en 2). Daarmee behagen we God.

