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HGGunnink, gehouden te Mariënberg, 20.06.2021 
 
Votum + zegengroet 
Psalm 139:1,2 
Gebed 

Gezang 27:1,2,3,4 
Lezen 1 Korinthiërs 2:6-16 
Tekst ZONDAG 20 
Bediening van het Woord (incl. DL III/IV, artt. 3, 11, 12, 16) 
Gezang 27:5,6,7,8,9 

GelBel Nicea 

Psalm 139:3,4,5,6,7,8 

Gebed 
Psalm 139:9,10,11 
Zegen 
 
 
Eén vraag en antwoord, dat geeft ook aan dat er in die tijd niet zoveel discussie over 
was. En weinig onderscheid, om zo te zeggen, met roomsen een luthersen.  
Iedereen was er wel van overtuigd dat de Heilige Geest Gód was. En ze waren het wel 
eens over het wérk van de Heilige Geest. Vandaar dat in de Catechismus dat met één 
zondag kan volstaan. 
 
Als je de Catechismus in deze tijd zou schrijven, dan zou je er ongetwijfeld een stuk of 
wat Vragen en Antwoorden bij maken. Want, vooral de laatste decennia is er toch heel 
veel te doen over de Heilige Geest en Zijn werk.  
Denk maar aan de charismatische beweging en alles daar om heen.  
 
Wij houden ons bij ZONDAG 20 met de volgende Vraag en Antwoord: ‘Wat gelooft u van 
de Heilige Geest?  
Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon écht en dus eeuwig God is.  
Ten tweede dat Hij ook míj gegeven is om mij door waar geloof aan Christus en al Zijn 
weldaden deel te geven. Mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.’  
 
 
De Artikelen uit de Dordtse Leerregels die komen straks ín de preek aan de orde, die 
onderaan staan. Hoofdstuk III/IV, Artikel 3, 11, 12 en 16. En na de bediening van het 
Woord mogen we reageren met het zingen van de andere verzen van Gezang 27. 
 
 
Gemeente van onze Heere, Jezus Christus, 
  
Ja, ik neem aan dat u ook altijd zo wordt aangesproken. Als ‘gemeente van onze Heere, 
Jezus Christus. Want dat mag u immers zijn. Een bijzonder voorrecht: eigendom van 
Jezus Christus, onze Heere.  
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Maar ik vraag u: bent u ook gemeente van de Heilige Geest, Die Heere is en levend 
maakt? Zoals we dat belijden in de Geloofsbelijdenis van Nicea.  
Niet alleen maar van de Heere, Jezus Christus? Maar ook van God de Heilige Geest?  
 
En dan komt er natuurlijk meteen die vraag achteraan: en bent u dan ook stuk voor stuk 
van oud tot jong, bent u ook bezig om Gééstelijk te leven?  
 
Wat gelooft u van de Heilige Geest?  
 
Ik bedien u het Woord van de Geest aan de hand van zondag 20 onder het thema: 
Gód de Heilige Geest gééft aan wie gelooft:  

1) de rijkdommen van Christus  
2) troost of houvast  
3) eeuwig leiding 

 
1) Gód de Heilige Geest gééft aan wie gelóóft, in de eerste plaats de rijkdommen van 
Christus.  
 
U hoort, broeders en zusters, dat ik in het thema het meteen heb over Gód Die gééft.  
En dan lijkt het of ik het ‘ten eerste’ van ZONDAG 20, van Antwoord 53, dat de Heilige 
Geest samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is, oversla.  
 
Maar dat is toch niet zo.  
 
Ik zeg daar inderdaad vanmiddag niet veel over. Dat was immers al aan de orde in de 
Catechismus in ZONDAG 8, over de Drie-eenheid. De Vader en onze schepping, de 
Zoon en onze verlossing, de Heilige Geest en onze heiliging. Deze drie Personen: de 
ene, echte God. 
 
Ik ga daar óók niet speciaal op in, omdat alles wat er in het antwoord verder staat, het 
‘ten tweede’, dingen zijn die alleen Gód kan doen. Dus wat er dan ook verder volgt, het 
is stuk voor stuk werk van Gód!  
 
Dus in die zin laat ik het níet liggen, maar heb ik het er telkens bij. Neem alleen maar die 
woorden ‘door waar geloof’. Ten tweede, dat Hij ook mij gegeven is om mij door wáár 
geloof aan Christus en al Zijn weldaden deel te geven.  
 
Geen mens kan zichzelf het geloof geven. Niemand kan een ander het geloof geven.  
 
Hoeveel situaties zijn er niet dat je verschrikkelijk graag aan een ander het geloof zou 
willen geven. En je komt er telkens achter dat je dat niet kunt.  
Nee, het is, Handelingen 16, God de Heilige Geest, de Heere Die levend maakt, Die het 
hart van Lydia, en ons hart, als wij het Woord van de Geest horen, opent.  
Góds werk.  
 
Het is immers ook zo dat het Woord waar het telkens weer om gaat, het Woord van de 
Geest, 2 Petrus 1:21, het zijn heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, 
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díe hebben gesproken.  
 
Niets van de Bijbel, hoezeer mensen het ook geschreven hebben en daarbij onderzocht 
hebben, en neem maar Lucas, die is er echt achteraan geweest, die is ervoor gaan 
zitten, en die schreef zijn Evangelie. En die schreef de Handelingen van Christus, ja, de 
Handelingen van Christus, door de dienst van Zijn apostelen. Maar het werd nooit het 
evangelie ván Lucas.  
Nee, het bleef het evangelie van Christus, ‘naar de beschrijving van’ Lucas.  
 
En ook al het andere in het Woord van God. Het is inderdaad het Woord van Gód. God 
de Heilige Geest.  
 
En als Paulus in Fillippi en in Korinthe is, dan spreekt hij de woorden die de Heilige 
Geest hem láát spreken. En dan heb je in 1 Korinthe 1 dat punt dat dat voor mensen 
vaak ‘dwaasheid’ is. De kern daarbij is altijd weer het kruis.  
Dat is een onbegrijpelijk iets voor de zogenaamde ‘natuurlijke’ mens, los van God. Een 
machteloze, gemartelde Jezus. En Die zou dan de Koning zijn en worden? 
 
Nou, dat is aan niemand duidelijk te maken.  
Dwaasheid! 
Maar, tegelijkertijd, dat is nou de krácht van God. Dat Hij in díe Christus te geloven 
geeft.  
 
Dan kunt u ook denken aan die tekst, die onder Antwoord 53 staat, vanuit 1 Korinthe 2, 
het is de Geest van God Die ons doet weten de dingen die ons door God genadig 
geschonken zijn. 
  
Heel veel van die dingen - nee, ál die dingen kun je alleen maar weten door de Geest 
van God.  
Wat weet u van vergeving? Wat je daarvan weet, komt vanuit het Woord van de Geest.  
En wat weet u van genade? En zo kun je al die termen bij langs gaan.  
Wat weet je van barmhartigheid.  
Wat weet je van ontferming.  
Wat weet je van de hemel.  
Wat weet je van de hel.  
 
Het is allemaal van de Geest van God. En in het tiende vers: aan ons echter heeft God 
het geopenbaard, het bekendgemaakt door de Géést.  
 
Dat u hier vanmiddag zit en luistert, dat is (tenzij u hier zit dwars te zijn en niks wilt), 
maar anders is het: door de Geest.  
Die was het Die u de wil gaf om hier vanmiddag weer te zijn.  
Die was het Die u gaf om die dingen over de Geest, met Psalm 27, te zíngen.  
 
Die is het Die u de belijdenis van ZONDAG 20 tot op / in het hart brengt.  
God de Heilige Geest, Hij ‘openbaart’. Dat betekent dat Hij bekend maakt wat je nóóit 
zelf had kunnen bedenken.  
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Over dat woord hebben we het vaker over gehad, hier.  
Dat is wat in vers 6 en 7 staat, het woord ‘geheimenis’. Dat is niet dat wat wij met de 
kinderen wel eens hebben: ‘ssst, geheimpje, niet verder vertellen’. 
  
Nee, geheimenis, dat is: geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Dat 
kan niet bij een mens bovengekomen zijn.  
Maar, God maakt het bekend.  
En waar gaat het dan om?  
Dan gaat het om die wonderlijke dingen van: Gods Gezalfde moet gekruisigd worden. 
Niet, omdat Hijzelf een misdadiger is of een slaaf. Want het kruis dat was voor 
opstandelingen en slaven.  
 
Een Romeins burger kon nooit gekruisigd worden, daar was hij te goed voor. Maar 
kruisigen, dat was voor het mínste volk.  
En Hij laat Zich kruisigen voor zondaren, voor opstandelingen tegen God.  
Geen oog gezien, geen oor gehoord. Wie had het kunnen bedenken!?  
 
Opstanding. Dat kunnen we dan nog een keer bedenken. Want Elisa, opstanding van 
het jongetje van de Sunamitische vrouw. Aan Lazarus kun je denken.  
Maar het gaat over opstanding ná dat kruís ...  
 
Dat is het grote wonder! Het kruis is immers vlóek. En opstanding is léven! Niemand kan 
zoiets bedenken. Maar de Geest van God, Die maakt het bekend.  
En de Geest van God leert u dan ‘ja’ zeggen. Ja, zo is het! 
Dat is de dwaasheid van de prediking.  
 
Als Paulus niet door de Geest beheerst was, dan was hij nooit, ik weet niet hoe ver 
gereisd om dit aan de man te brengen, plat gezegd. Want hij wist toch van tevoren dat, 
weer plat gezegd, dat geen hond daarnaar zou willen luisteren.  
Dit is zo absurd!  
 
Het woordje ‘dwaasheid’ staat niet voor niks in 1 Korinthe. Hoe dwaas. Hoeveel mensen 
in uw omgeving, in jouw omgeving, kijken je niet aan als je eens een keer echt doorpraat 
over het evangelie, en dat ze dan, ja, de schouders ophalen dat is nog heel vriendelijk, 
en misschien wel heel onvriendelijk gaan doen, maar in elk geval naar het voorhoofd 
wijzen van: nou, die is niet helemaal helder.  
 
Als je dat nou werkelijk nog wilt aanvaarden … De dwaasheid van de prediking, dat 
geheimenis. God maakt het bekend en de Geest Die brengt die boodschap óveral heen. 
 
En daar sta je altijd weer van te kijken. Als je daar een beetje zicht op krijgt hoe dat 
allereerst al, met een nóódgang door dat Romeinse Rijk heen gegaan is. Binnen 30 jaar 
eigenlijk overal in dat hele Romeinse Rijk. En binnen 50 jaar nog heel veel verder. En 
binnen 100 jaar was het ook tot aan de grenzen van ons land al gekomen.  
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Die grenzen lagen natuurlijk heel anders, met die Romeinen en zo. Maar toen had je al 
in Maastricht dat daar iets bekend was van het evangelie van Jezus Christus. Die 
boodschap van God gaat de hele wereld over.  
En het is de Heilige Geest, God de Heilige Geest, Die dat Woord laat horen.  
 
En de kinderen van God worden er schatrijk van.  
Heel bijzonder dat de apostel dat woordje ‘rijk’ en ‘schatrijk’ wel vaker gebruikt. 
Het staat ook in Kolossenzen.  
De gemeente die is rijk ‘in Christus’.  
Die is rijk vanwege de wijsheid en het inzicht dat Christus ons geeft.  
 
Wat is dan weer die wijsheid en dat inzicht?  
Nou, die ‘wijsheid’ dat is, dat je in het verbond leeft, zoals de Heere dat graag ziet.  
En ‘inzicht’ dat is, dat je er ook kennis van hebt.  
 
De Catechismus zegt dan heel simpel: zeker weten, vast vertrouwen. Werk van God de 
Heilige Geest.  
 
En dat schatrijke, dat zit er bijvoorbeeld in, dat je kunt zeggen Romeinen 8:15, jullie 
hebben de Geest van aanneming tot kinderen gekregen. En door die Geest roepen jullie 
Abba Vader.  
 
Hoe rijk ben je? Als je de heilige God ‘Vader' mag noemen? 
 
Dat is alleen maar mogelijk dankzij de Heere Christus. En het is de Heilige Geest, Die 
voor dat wonder zorgt.  
 
En wil je de Heere Christus zien als het grootste cadeau van God, dan moet je weten 
wat ‘genade’ is.  
Genade is het antwoord van God op de zonde van de mens.  
Want ons echte probleem, dat is niet economisch en dat is niet médisch en dat is niet 
weet ik veel, maar ons échte probleem is altijd weer: de zónde.  
 
Dat wij zondig zijn.  
Dat wij schuldig staan voor God.  
Dat het ín ons zit en er ook uitkomt.  
Dat wij niet willen wat Gód wil.  
 
En dan komt daar tegenover: de oplossing van dat probleem. En dat is de oplossing van 
God!  
Geheimenis.  
Nooit kunnen bedenken: de Gezalfde, Jezus.  
Hem belijden en Zijn werk erkennen, dat doe je alleen maar door God de Heilige Geest.  
 
De apostel is daar heel scherp in ook, dat hij dat tegenover elkaar zet.  
Het is werkelijk één van tweeën. En niet één van drieën, of een van vieren.  
Het is één van tweeën: of je bent een natuurlijk mens, die niet weet wat genade is.  
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Die Jezus Christus niet echt kent.  
En die in feite het Woord van God aan de kant doet.  
En die probeert met eigen wijsheid, twee woordjes, met eigen wijsheid. Je kunt er ook 
één woord van maken, met eigenwijsheid, probeert die het nieuwe paradijs op deze 
aarde voor elkaar te krijgen.  
 
Je kunt ervan denken wat je wilt, van die mensen die dat klimaatgeloof aanhangen. En 
dat er problemen zijn, niet zozeer met het klimaat, maar met CO2, en met de vervuiling 
die wij mensen veroorzaken zeker. Maar het is eigen wijsheid als er gedacht wordt dat 
wij dat klimaatprobleem wel even zullen oplossen.  
Dan reken je buiten God.  
Dan hou je geen rekening met Christus.  
 
Het is één van tweeën, zei ik.  
Óf zus, óf zo.  
En dat is die andere, de geestelijke mens.  
De mens die onder invloed gebracht is namelijk van God de Heilige Geest. Die heeft 
leren buigen voor alles wat geschreven staat. En die leest door heel die Bijbel heen 
telkens weer: Christus, Christus, Christus.  
En dánkzij die Christus is er voor die geestelijke mens een enorme rijkdom.  
 
Gods rechtvaardigheid, dat is iets waar je aan te gronde zou gaan, ‘als niet Christus...’ 
Want zou God niet straffen wie zich tegen Hem verzet?  
 
Maar dan is daar voor zondaren, voor opstandelingen, voor dwarse mensen, dan is daar 
de genade van God. De genade is niet voor beste mensen die het allemaal half goed 
doen al, of misschien bijna helemaal goed.  
Nee, die is voor zondaren.  
 
Dat botst ook bij ons wel eens. Als er staat dat de Heere Jezus, dat Hij gekomen is, niet 
om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen.  
 
Nou, hoe ziet u uzelf? U bent misschien van kind af aan al in de kerk. Nou dan bent u 
toch al aardig rechtvaardig, zeker niet?  
Ja, maar, als je al aardig rechtvaardig bent, heb je dan Christus nog 100% nodig?  
Of is het van: ik doe al een heleboel goed en Hij doet de rest?  
 
Nee, ook al zit je honderd jaar in de kerk, Hij alles. Honderd procent.  
 
Degene die gelooft, die krijgt in Christus, verbonden aan Christus, horend bij Christus, 
alles voor dit en zelfs voor het eeuwig leven.  
 
En dan krijg je ook dat moeilijke, tenminste dat vind ik zelf altijd heel erg moeilijk, kom ik 
ook nooit echt goed uit, maar dan krijg je ook dat ‘één zijn met Hem’. Er zijn mensen die 
daar meer inzicht in hebben, dan ik. Er zijn mensen voor wie dat helderder is, dan voor 
mij. Maar één met Christus Jezus is ook weer het werk van God de Heilige Geest. 
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Dat het wonder waar is: de verhouding met God is weer goed!  
 
Kinderen hebben dat thuis wel eens, dat het helemaal mis is. Dwars, en dat kan soms 
tijden duren. En dan vraag je je af: komt het ooit wel weer goed?  
 
Nou, dat is eigenlijk onze verhouding met God. Als het van ons afhangt, kan dat ook niet 
goed komen. Maar dat is nu dat werk van God de Heilige Geest, Die zorgt dat het tóch, 
óndanks ons, dat het tóch goed komt.  
En je wordt, ondanks jezelf, rechtvaardig verkláárd.  
Je wordt zelfs als volmáákt gezien.  
 
Dat is ook zó bijzonder! Wie hier in de kerk durft nou te zeggen dat hij volmaakt is? Dat 
hij volmaakt doet wat God wil?  
Nou, we kennen onszelf allemaal wel.  
En toch ziet God ons, in dat verbonden zijn met de Heere Christus, als volmaakt.  
 
Als u straks thuis nog een keer voor de spiegel gaat staan, dan mag u tegen uzelf 
zeggen: ‘Kijk, hier staat een volmaakte’. Dan zegt u: nee, ik ben niet van mijzelf 
volmaakt, want zelfs aan ons uiterlijk mankeert wel het een en ander, maar ik ben 
volmaakt vanwege die verbóndenheid met de Heere Christus.  
Ik ben zó één met Hem dat Zijn volmaaktheid aan mij wordt toegerekend.  
 
En er zijn zoveel weldaden en schatten.  
Je mag bijvoorbeeld altijd er zeker van zijn dat Christus voorbede voor ons doet. 1 
Johannes 2:1.   
Het punt van ‘vertrouw maar helemaal op Hem, want Hij is het! Een Verzoener van al 
onze zonden!  
 
We zijn, een ander stuk rijkdom, we zijn mede-erfgenamen met Christus.  
 
Zaligheid. Voor jongeren is het vaak wat lastig. Bij het ouder worden ontkom je er haast, 
in het geloof, niet aan om daarover na te denken, over die zaligheid. En dan mag je 
zeker zijn van: het beste komt nog. 
 
Wij zitten natuurlijk vast aan deze aarde, dat kan ook niet anders. Maar toch, als wij 
nadenken over ons sterven, dan mag, hoe vreemd het misschien ook klinkt, die 
záligheid het lícht laten stralen over het dónker van de dood.  
 
Want zaligheid, dat is volkomen gelukkig zijn, dankzij Christus, dankzij God, door de 
Heilige Geest.  
 
En dan wil ik die artikelen uit de Dordtse Leerregels lezen. Hoofdstuk III / IV.  
Kerkboek, bladzijde 488.  
 
Eerst Artikel 3.  
Dat gaat over de verdorvenheid van de mens en zijn bekering tot God.  
Artikel 3: Daarom worden alle mensen in zonde ontvangen. Gods toorn rust al op hen, 
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wanneer ze geboren worden. Zij zijn niet in staat ook maar iets voor hun behoud te 
doen. Maar zij zijn uit op het kwaad, dood in zonden, slaven van de zonde. Ze wíllen niet 
en ze kúnnen niet terugkeren tot God. En evenmin kunnen zíj in hun verdorven natuur 
verbetering brengen of zich daarop richten, zonder de genade van de Heilige Geest Die 
opnieuw geboren doet worden.  
 
Dus het kan alleen maar dánkzij en mét de genade van de Heilige Geest.  
 
Dan Artikel 11, bladzijde 491.  
Wanneer God dit welbehagen, dat is alleen maar vanuit Hemzelf, Zijn geschénk, 
wanneer God dit welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en in hen de ware bekering tot 
stand brengt, laat Hij hun niet alleen het evangelie door middel van de prediking horen 
en hun verstand door de Heilige Geest zo sterk verlichten, dat zij goed begrijpen en 
onderscheiden wat Gods Geest hun wil leren, -het gaat niet alleen maar over het 
verstand-, maar Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens, met de krachtige 
werking van diezelfde Geest, Die wedergeboorte werkt.  
Híj opent het gesloten hart.  
Híj maakt het harde zacht.  
Híj besnijdt het onbesnedene.  
Híj vernieuwt de wil. Die wil die was dood, maar Híj maakt hem levend.  
Die wil is slecht. Híj maakt Hem goed.  
Die wil is onwillig. Híj maakt Hem gewillig.  
Die wil is weerbarstig. Híj maakt hem gehoorzaam. 
Híj brengt die wil zo ver en geeft deze zoveel kracht dat hij als een goede boom 
vruchten van goede werken kan voortbrengen.  
 
Artikel 12. 
Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping, de opwekking uit de 
dood en de levendmaking, die God zónder ons (zonder dat wij daar ook invloed op 
kunnen uitoefenen), die God zónder ons, ín ons tot stand brengt en waarover in de 
Schrift zo indrukwekkend gesproken wordt.  
God brengt deze wedergeboorte niet tot stand door alleen te laten preken of een appel 
op ons te doen. (Dat zou dan betekenen dat wij daar zelf uiteindelijk nog ja of nee op 
zouden moeten zeggen.)  
Nee, ze gebeurt niet op zo'n manier dat de mens, wanneer God voor Zijn deel het werk 
voltooid heeft, nog steeds zélf bij machte is, al dan niet wedergeboren en bekeerd te 
worden.  
Nee, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige, en tegelijk zeer liefdevolle, 
wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Deze is naar het getuigenis van de 
Schrift, die ingegeven is door dezelfde God Die dit bewerkt, niet minder krachtig dan Zijn 
werk bij de schepping (almacht), of de opwekking van doden (almacht). 
Daardoor worden allen bij wie God op deze bewonderenswaardige wijze in het hart 
werkt, volstrekt zeker, en met kracht wedergeboren, en gaan zij metterdaad geloven. En 
wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en bewogen, maar 
door God in beweging gebracht, werkt hij ook zelf.  
Daarom wordt terecht gezegd dat de mens zelf gelooft, en zich bekeert door de genade 
die hij ontvangen heeft.  
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En dan tenslotte Artikel 16.  
De mens is ondanks de zondeval, mens gebleven, toegerust met verstand en wil. En de 
zonde, die het hele menselijke geslacht heeft doordrongen, heeft de natuur van de 
mens niet weggenomen, maar verdorven en geestelijk gedood. De Góddelijke genade 
van de wedergeboorte werkt dan ook niet in de mensen alsof zij stokken en blokken 
waren. En ze vernietigt de wil met Zijn eigenschappen niet, en dwingt de mens niet 
tegen wil en dank. Maar ze maakt de wil geestelijk levend, geneest hem, herstelt hem, 
buigt hem liefdevol en tegelijk krachtig.  
Waar eerst de hardnekkige tegenstand van het vlees de mens helemaal beheerste, 
begint nu, door de Geest een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te 
krijgen.  

Kijk, dat wordt wel heel voorzichtig gezegd, hé? Zo heel eerlijk: ‘dat begínt …’. 
Dat betekent niet dat de mens dan meteen hyper-de-piep helemaal volmaakt is. 
Nee, er is een beginnetje.  

Maar daarin bestaat wel de geestelijke vernieuwing en de ware vrijheid van onze wil. Ja, 
als de Heilige Geest, Die al het goede zo bewonderenswaardig werkt niet op deze 
manier met ons handelde, zou er voor de mens geen enkele hoop overblijven. Want hoe 
zou hij ooit uit de zonde waarin hij gevallen is kunnen opstaan door zijn vrije wil, 
waardoor hij zich in het verderf heeft gestort, toen hij nog stond?  
 
Dat is, broeders en zusters, ónze belijdenis over het werk van God de heilige Geest.  
 
2) Het tweede punt: God de Heilige Geest geeft u, die gelooft: troost of houvast. 
 
En dan heeft weer de Geest alles met de Heere Christus te maken.  
Handelingen 9.  
De gemeenteleden in Israël, en als het goed is de gemeenteleden in …, die vol ontzag 
voor de Heere leven, zijn volgelingen van de Gezalfde.  
En als je de Gezalfde volgt, kun je getroost door de Heilige Geest, verder.  
 
Hoe moeilijk het soms ook kan zijn.  
Maar Hij ondersteunt hen.  
U kent allemaal die huizen hier aan het kanaal. Net als die huizen in Groningen na die 
aardbevingen. Die worden gestut. Het zijn de balken die ze overeind houden.  
 
Nou, dat kun je als voorbeeld gebruiken. Zo houdt de Heilige Geest Gods kinderen 
overeind. Van zichzelf kunnen ze dat niet.  
 
Van zichzelf, van uzelf, van jouzelf, ach wat zijn wij zwak.  
Maar Hij ...!  
En als wij dan soms toch onderuitgaan, dan is HIJ, weer Hij, Die opnieuw op de been 
helpt. 
 
Het is God de Heilige Geest, Die ons tot verdriet over onze zonden brengt. En Die ons 
dan toch het zicht op Christus geeft, denk maar aan het avondmaal, Die ons het zicht op 
Christus geeft. Bij Hem is verzoening en vergeving.  
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Waarom kunnen christenen die vervolgd worden, het toch volhouden? Waarom zeggen 
die niet: laten we er maar mee kappen, want als het zoveel ellende is, dan eh, dan 
houden we er maar mee op.  
 
Door God de Heilige Geest!  
 
Wie ZONDAG 1 kent met het hart, die heeft dat geleerd door die Geest. 
En dan krijg je ook dat onbegrijpelijke, dat de Heilige Geest ín ons woont.  
Gód in de mens die gelooft.  
Onbegrijpelijk wonder.  
 
Maar het staat er immers. De Geest van God Die ín u woont.  
De belofte bij de doop die werkelijkheid wordt.  
Hieraan, 1 Johannes 4:13, hieraan weten wij dat God een band met ons, en wij een 
band met God blijven houden, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.  
 
De Heilige Geest ondersteunt.  
Om Christus’ wil.  
 
En dan weten die christenen die vervolgd worden, dat ze door lijden heen toch tot 
heerlijkheid komen. En dan weten ze dat het leven met al zijn moeiten en zorgen, en 
spanningen en verschrikkelijkheden, dat dat tijdelijk is.  
Maar dat de eeuwige heerlijkheid daar zó ver bovenuit gaat. 2 Korinthiërs 4.  
 
En altijd maar weer, en dat is ook wat we in ons gewone leven merken, altijd maar weer 
overtuigt die Heilige Geest ons van de wil van Vader, die goed is. 
 
Daar botsen wij ook vaak tegenaan. En daar zijn we het lang niet altijd mee eens. Tot op 
het moment wanneer de Geest ons weer leert om ons neer te leggen bij wat Vader doet. 
Wij snappen Vaders bedoeling heel vaak niet.  
Maar de Geest leert het ons na te zeggen: Mijn kind, aan Mijn genade heb je toch 
genoeg? Dus... 
 
3) Tenslotte geeft God de Heilige Geest, u die gelooft, eeuwig leiding.  
 
En daarom: u gaat altijd, jij mag in het geloof altijd, de goede kant op,gaan.  
Ik weet niet of u dat wel eens tegen elkaar zegt, in bepaalde situaties: het beste komt 
nog. En onderweg daarheen mag je Geestelijk leven. 
 
Dat is leven tot eer van God.  
En dat is, als ik dat vanaf de preekstoel zeg, dan denk ik meteen daarbij van: ‘ja, wat 
kan dat makkelijk klinken: leven tot eer van God.’  
 
Maar dat blijft toch onbereikbaar voor ons hier op aarde? Wie lukt het nou om dag in dag 
uit al maar door te leven tot eer van God? En hoe doe je dat dan?  
God eren, 
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terwijl op school zit,  
terwijl je op de trekker zit,  
terwijl in de keuken staat, 
terwijl je met je mobieltje bezig bent, 
terwijl je aan het sporten bent,  
Hoe doe je dat dan?  
 
God eren heeft heel veel te maken met je levensinstelling. Die nederigheid van: ‘Heere, 
U bent het, ik ben maar Uw schepsel, zegt U het maar’.  
 
En dan blijft het zo moeilijk dat je elke avond toch weer moet vragen om genade en om 
het verder werken van de Geest.  
 
Het wórdt u beloofd: ééuwige leiding, Psalm 143, ‘laat Uw góede Geest mij leiden in een 
geëffend land.’ 
 
Kijk, het is deze belijdenis van het werk van de Heilige Geest die ons áltijd weer moet 
brengen tot het bidden. Want als er iets is waarbij wij onze onmogelijkheden en onze 
zwakheden, onze zonden zien, dan is het wel, als het gaat over Gééstelijk leven.  
 
Dat is op zo'n hóóg niveau. Je zou er soms wanhopig van worden.  
En dat is nou net niet de bedoeling en je moet er ook niet onverschillig van worden, 
maar je moet er bidder door worden.  
 
Met als heerlijke steun Romeinen 8:26. De Heilige Geest Zélf Die bidt voor ons.  
Nou, als God voor ons bidt, dan zal het zeker voor elkaar komen.  
Wij weten het zo vaak niet.  
Maar Hij die Here is, en levend maakt, Híj weet het wél. En Híj brengt u thuis. 
 
AMEN 


