
 

 

Handelingen 1:3-5 (NBV) 

Na zijn lijden en dood heeft hij [Jezus] hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun 

midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga 

niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, 

in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.  

 

Tussen Pasen en Pinksteren 

We bevinden ons tussen Pasen en Pinksteren. In de Bijbel een bijzondere tijd. Jezus was gekruisigd en opgestaan. 

Tot 40 dagen na zijn opstanding verscheen Jezus nog aan zijn discipelen om hen te onderwijzen en verder voor te 

bereiden op hun opdracht. Maar na de hemelvaart van Jezus bleven zijn discipelen alleen achter. Verdrietig en nog 

midden in het verwerkingsproces van wat er allemaal gebeurd was, hielden ze zich verborgen en wachtten ze af wat 

er ging gebeuren. Want voor zijn hemelvaart had Jezus hen een bijzondere belofte meegegeven. Namelijk dat ze 

gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Tien dagen na zijn Hemelvaart ging deze belofte in vervulling tijdens 

Pinksteren (Hand. 2:1-4). De belofte was niet alleen bedoeld voor de discipelen die in de tijd van Jezus leefden, maar 

ook voor ons, zijn discipelen die nu op aarde leven! Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en 

voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen (Hand 2:39).  

 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

Toch bestaat er vandaag de dag nog veel onduidelijkheid over de betekenis en implicaties van de doop in de Heilige 

Geest. Daarom hebben we een lijst met antwoorden op de vaak gestelde vragen over dit onderwerp opgesteld, de 

zogenaamde Frequently Asked Questions (FAQs). Ter voorbereiding op Pinksteren zullen we de komende weken de 

10 FAQs m.b.t. Pinksteren in vier delen behandelen. Deze week het eerste deel met vragen over wie de Heilige Geest 

is en wat de doop in de Heilge Geest is. 

 

FAQ#1: Wie is de Heilige Geest? 

Hij is God! God spreekt over zichzelf in het meervoud (Gen 1:26). God is namelijk drie in één: Vader, Zoon en Geest. 

Drie verschillende personen die ieder een andere taak en positie hebben en toch een onlosmakelijke eenheid 

vormen. Deze bovennatuurlijke drie-eenheid gaat ons verstand ver te boven. En dat de derde persoon van God een 

Geest is, is al helemaal moeilijk te bevatten. Toch is Hij even reëel als de Vader en de Zoon. Hij is niet alleen een 

bovennatuurlijke kracht of macht, maar net zo goed een Persoon die handelt (Joh 14:26), spreekt (Mat 10:20), bidt 

(Rom 8:26) en emoties heeft (Hand 5:3,9 ; Ef 4:30). Je kunt met Hem praten en Hem verdrietig of juist blij maken. 

De Vader is in de hemel, de Zoon is opgevaren naar de Vader, maar de Heilige Geest is nu op de aarde (Joh 14). Alles 

op aarde, ook de duivel, is onder Zijn controle. Hij bouwt de kerk en voert Gods plan uit (Ef 4:17-23). De Heilige Geest 

is niet gebonden aan tijd of plaats. Hij weet alles, ziet alles en is er overal en altijd (1 Kor 2:10). Iedereen kan nu door 

de Heilige Geest direct contact met Jezus hebben en Hem en de Vader persoonlijk leren kennen (Joh 16:13-15). Zo 

kan Hij jou onderwijzen terwijl je op je kamer de Bijbel leest en tegelijkertijd iemand anders genezen of helpen die 

aan de andere kant van de wereld in nood is.  

 
FAQ#2: Wat is de doop in de Heilige Geest? 

Door het werk van de Heilige Geest hebben we een ervaring met God gehad die leidde tot onze bekering (1 Kor 

12:3). Daardoor zijn we opnieuw geboren en is onze geest tot leven gewekt, waardoor het contact en onze relatie 

met God is hersteld (Rom 8:10). Als gevolg van onze bekering lieten we ons dopen om ons te verenigen met de dood, 

opstanding en het eeuwige leven van onze Heer Jezus Christus (Rom 6:3-5). De Heilige Geest is dus altijd bij ons 

vanaf het moment dat we ons bekeren en opnieuw geboren worden. Maar er is meer! Namelijk een doop waarin je 

de Heilige Geest met zijn kracht over je heen komt (Hand 1:8). Dit is een nieuwe ervaring met God waardoor we in 

een diepere persoonlijke relatie gebracht met Jezus en we bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest (1 Kor 14:4- 



 

 

11) ontvangen. Hierdoor kan de Heilige Geest krachtig door je heen werken. Bijvoorbeeld wanneer je bidt voor 

anderen, een woord van God doorgeeft of zieken de handen oplegt. Er is dus een verschil tussen de Heilige Geest 

die altijd bij je is na je bekering en de Heilige Geest die in je is wanneer je gedoopt bent met de Heilige Geest. We 

zien dit ook in Handelingen 8:14-17 waar de Samaritanen die al eerder tot bekering waren gekomen nog niet de 

Heilige Geest hadden ontvangen. In Handelingen 10:43-45 lezen we hoe de 

Heilige Geest als een duidelijk herkenbare gebeurtenis viel op Cornelius en zijn 

huis. Tenslotte vraagt Paulus in Handelingen 19:2 aan een groep discipelen: 

“Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?”. Als we 

automatisch gedoopt worden in de Heilige Geest wanneer we tot geloof 

komen, zou dit een onnodige vraag zijn. We zien in het Bijbelboek Handelingen 

dat de eerste ervaring met God die leidt tot bekering altijd voorafgaat aan de 

tweede die leidt tot de doop in de Heilige Geest. In het geval van Cornelius en 

zijn huis volgt het één direct op het ander, zelfs nog voordat zij in water 

gedoopt waren (Hand 10:47). Het gebruikelijke patroon is echter wat Petrus 

beschrijft in Hand 2:38 (HSV): Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in 

de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave 

van de Heilige Geest ontvangen. De doop in de Heilige Geest is dus een 

gebeurtenis die op zichzelf staat en waarbij de gelovige (direct of later na zijn 

bekering) in zijn binnenste gevuld wordt met Heilige Geest. Dit is waar het om 

gaat wanneer Jezus zegt: "Rivieren van levend water zullen stromen uit het 

hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift. Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden 

ontvangen (Joh 7:38-39, NBV). 

 

FAQ#3: Waarom is de doop in de Heilige Geest belangrijk?  

Soms wordt de doop in de Heilige Geest met enige argwaan bekeken. Het is immers een abstract begrip dat zich niet 

zo makkelijk laat omschrijven. Je moet het ervaren om het te begrijpen. Een vaak gehoorde vraag is daarom: “Als ik 

de doop in de Heilige Geest niet nodig heb om gered te worden, waarom zou ik me dan met dit moeilijk te begrijpen 

onderwerp bezighouden?” Hoewel deze vraag begrijpelijk is, is het van belang je daarbij af te vragen of je redding 

het doel is van je leven of dat je bent gered om Gods doel met je leven te kunnen bereiken? Wanneer je tot geloof 

komt wordt je gered, maar dat is pas het begin van een heel nieuw leven waarin je mag groeien naar het beeld van 

Jezus. Daarbij heeft God een nieuwe weg voor je uitgestippeld waarop Hij zijn zegeningen en goede dingen die je 

voor Hem mag doen heeft klaarliggen (Ef 2:1-10). De Heilige Geest wil ons leiden op de die weg. Hij wil met je 

meegaan, jouw vriend zijn, je helpen en adviseren. Zo kunnen we door de Heilige Geest een levende en persoonlijke 

relatie hebben met God. Niet alleen op zondag in de kerk, maar op iedere dag en elk moment: 24x7! God wil dat we 

erop uitgaan om het werk van Jezus voort te zetten en van Hem te getuigen (Marc 16:15-18). Hij wil dat we dat doen 

samen met de Heilige Geest want zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we dat niet. Net zoals de eerste 

discipelen wil de Heilige Geest ons vrijmoedigheid (Hand 4:31) en bovennatuurlijke kracht geven (1 Kor 14:4-11) om 

de bediening van Jezus op aarde voort te zetten (Joh 14:12). Toen Jezus op aarde leefde verrichtte Hij de wonderen 

en tekenen die Hij deed niet uit eigen kracht, maar door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest (Hand 

10:37-38). Dus als zelfs Jezus en de eerste discipelen de Heilige Geest nodig hadden om hun opdracht te volbrengen, 

hoe veel meer hebben wij dan niet de Heilige Geest nodig om onze opdracht te vervullen? De Heilige Geest wil dus 

met ons samenwerken om de kerk te bouwen en Gods plan met deze wereld te volbrengen! 

Meer weten over Pinksteren en de doop in de Heilige Geest?  

• Lees dan verder op www.komenzie.nl/pinksteren.  

• Heb je vragen? Stel ze aan je Connectleider of iemand van het 
Leidersteam! Of stuur een email naar: onderwijs@komenzie.nl  

 
Kom ook naar de speciale onderwijsavond over de Heilige Geest!  

• Door Dick en Tea van Steenis 

• Ruimte voor gebed en bediening  

• Woensdag 9 mei van 19:30 tot 21:30 

• Inloop met koffie vanaf 19:00 

• Toegang en koffie is gratis 

http://www.komenzie.nl/pinksteren
mailto:onderwijs@komenzie.nl

