DE HEILIGE GEEST: ACHTER DE SCHERMEN WERKEN

Les 2 voor 14 januari 2017

Kerntekst: “Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”
(Johannes 16:14)
A HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST ACHTER DE SCHERMEN:
 Zijn mysterieuze werk.
— Tijdens een gesprek met Nicodemus, vergeleek Jezus het werk van de Geest met de
wind (Johannes 3: 5-8).
(a) "Het waait waarheen Hij wil." Niemand kan hem controleren. Op een totaal
mysterieuze manier volbrengt Hij doeltreffend Zijn wil.
(b) "Je hoort Zijn geluid". Hoewel we Hem niet kunnen zien, is Zijn werk tastbaar. We
kunnen het effect van zijn werk in mensen te zien.
— Wanneer Hij in ons (dorre beenderen) blaast, ontvangen we nieuw geestelijk leven
 Zijn scheppende werk.
— Hij zweefde over de wateren zoals een arend zich over haar kuikens beweegt om hen te
beschermen (Deuteronomium 32:11). De Heilige Geest was aanwezig in de Schepping.
— De Geest was een tweede acteur terwijl Hij het werk van de Vader ondersteunde (Genesis
1:1) en van de Zoon (Kolossenzen 1:16; Hebreeën 1:2)
— Hij was aanwezig toen de mens werd geschapen (“laat ons…maken”) en Hij is een
hoofdrolspeler in het vernieuwen van leven op aarde. (Psalm 104:30).
 Zijn werk in het illustreren van het verlossingsplan.
— De Heilige Geest gaf bijzondere gaven aan Bezaleël om al het vakmanschap dat nodig
was met behendigheid en schoonheid uit te voeren (Exodus 31: 4-5).
B VERBORGEN ACHTER JEZUS.
 Verheerlijken van Jezus. Johannes 15:26; 16:14.
— Hoe verheerlijkt de Heilige Geest Jezus?
— De Geest gaat verscholen achter Jezus. Zijn werk is om ons tot Christus en Zijn reddende
werk te trekken.
— We moeten iedereen tot Jezus trekken zoals de Geest doet, niet tot ons zelf (en zelfs ook
niet tot de Heilige Geest).
 Werken voor Jezus.
— De Heilige Geest speelde een actieve rol in het leven van Jezus.
(a) Hij maakte Zijn incarnatie mogelijk (Lukas 1:35); (b) Hij zalfde Hem voor Zijn missie
(Lukas 3:22); (c) Hij steunde Hem tijdens verzoekingen (Lukas 4: 1, 14); (d) Hij
steunde Hem in Zijn verlossingswerk (Hebreeën 9:14); (e) Hij maakte Zijn opstanding
mogelijk (1 Petrus 3:18)
— De Heilige Geest werkt nog steeds voor Jezus in het leven van een ieder van ons.
(a) Hij onderwijst ons over Jezus door de Schriften te gebruiken; (b)Hij leidt ons naar een
reddende relatie met Jezus; (c) Hij reproduceert het karakter van Jezus in ons; (d) Hij
geeft ons kracht zodat wij een leven kunnen leiden als Jezus.
“Degenen die een nieuw schepsel in Jezus Christus worden, zullen de vruchten van de Geest
voortbrengen: ‘liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing’. Galaten 5:22, 23. Zij zullen zich niet langer gedragen
conform de vroegere lusten, maar door het geloof van de Zoon van God, zullen zij in Zijn
voetstappen volgen, Zijn karakter weerspiegelen en zichzelf reinigen, zoals Hij rein is. De dingen
die zij eens verafschuwden, hebben zij nu lief, en de dingen die zij ooit liefhadden, haten zij nu.”
E.G. White (Schreden naar Christus, hfdst. 7 – “DE TOETS VAN HET DISCIPELSCHAP”, blz. 55
uitgave 2003)

