De kracht van de Heilige Geest, en Christus als Heer
door: A. Gibert
“Immers, wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt…
…en ons allen is van een Geest te drinken gegeven”

1 Korinthe 12
Het bestaan van de Gemeente van God op aarde is
afhankelijk van dit grote feit dat we vinden in 1
Korinthe 12:13. De Heilige Geest is altijd dezelfde
goddelijke Persoon maar hier wordt Hij niet gezien als
de bewerker, die het nieuwe leven meedeelt, ook niet
als het levende beginsel van de gemeenschap van de
heiligen met de Vader en de Zoon. 1

in de dienst en in het getuigenis, betekent dat, dat de
werking van de Heilige Geest verhinderd wordt en
vervangen is door de geest van de wereld. De mens
matigt zich het gezag aan, op het terrein van de dingen
van God, ten koste van het gezag van de Geest. “Al
deze dingen zou één en dezelfde Geest moeten werken,
die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil.”

De Heilige Geest is op aarde gekomen als kracht van
omhoog om de discipelen met deze kracht te bekleden
en om de gelovigen te vormen tot één lichaam. Één
lichaam, het lichaam van Christus, “de Christus”
(Luk.24:19; Hand. 1:8; 1 Kor. 12:27,12). Zo is het, of
men nu de Gemeente bekijkt in haar geheel of zoals in
1 Korinthe 12: 27-31 (u bent…) en haar uitdrukking
ervan in een bepaalde plaats op het oog heeft.

Zijn macht is de goddelijke almacht. De Heilige Geest
is God. Maar die macht wordt gegeven en ontvangen in
de mens, die daardoor gevormd wordt tot een
dienstknecht voor God. Zo is het geweest voor de Heer
Jezus die gezalfd is met de Heilige Geest en daarna
door Hem geleid werd in de woestijn om verzocht te
worden door de duivel. De Heer keerde daarna terug
naar Galilea om Zijn dienst op Zich te nemen in de
kracht van God (Matt. 4:1; Mark. 1:12; Luk. 4:1, 14).

Deze doop, namelijk de uitstorting van de Heilige
Geest op de gelovigen als lichaam, heeft op de
Pinksterdag plaats gevonden. Het lichaam kon niet
eerder gevormd worden dan nadat het Hoofd
verheerlijkt was. Maar dan wordt ook het zonder uitstel
gevormd. Sindsdien is het lichaam toegenomen en
vernieuwd op de aarde in haar leden. Het ene geslacht
heeft het andere opgevolgd, maar zonder op te houden
hetzelfde lichaam te zijn. De Heilige Geest is er in
gebleven, Hij is daar. Hij woont in iedere gelovige, die
toegang heeft tot de goddelijke weldaad van die doop,
omdat hij door de Heilige Geest verzegeld is na
geloofd te hebben (Ef. 1:13). Het lichaam van Christus
is alleen samengesteld uit gelovigen, de belijders
zonder leven maken er geen deel van uit.
Er kan geen werkzaamheid zijn naar Gods gedachte
buiten de Heilige Geest om. De echte afzondering van
de wereld komt uit Hem voort. Hij zal altijd deze
afzondering proberen voort te brengen of deze te
handhaven. Hij kan op geen enkele wijze vermengd
worden met de geest van de wereld. Zijn
tegenwoordigheid op aarde is de veroordeling van de
wereld. (Joh. 14:17; 16:8,11). Als de Gemeente zo
weinig het goddelijke leven openbaart, als zij zich
vermengt met de wereld en als wij zo noodlijdend zijn

De Heer is daarna, gedurende alle dagen die Hij in het
vlees heeft doorgebracht, het volmaakte vat en
instrument geweest. Hij alléén heeft dat kunnen zijn in
Zijn absolute en voortdurende gehoorzaamheid en Zijn
vernedering tot de dood van het kruis (Hand. 10:38).
Toen deze volmaakte mens, na de verlossing tot stand
gebracht hebbend, verhoogd is in de hemel, heeft Hij
gaven in ontvangst genomen onder de mensen en heeft
de mensen gaven gegeven (Ps.68:19; Ef. 4:8). 2
Eerst heeft Hij van de Vader ontvangen de Heilige
Geest van de belofte om die aan de Gemeente te geven
(Hand. 2:33). En Hij gaat voort en zal voortgaan, tot
aan het eind, zolang de Gemeente op aarde is, de
nodige gaven aan deze Gemeente te geven (Ef. 4), die
deze Geest, die ook op de aarde is in de Gemeente
uitdeelt aan wie Hij wil (1 Kor. 12).
De gelovigen, leden van Zijn lichaam, zijn de plek
waar de kracht van de Geest zich ontplooit. “Nu is er
verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde
Geest; en er is verscheidenheid van bedieningen, en het
is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid van
werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen
werkt” (4-6).
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Hij is gezonden door de Vader in de naam van de Zoon
(Joh. 14:16,26) en gezonden door de Zoon van de Vader
(Joh.15:26; 16:7).
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Hij ontvangt de gaven als mens, in de mens en voor de
mensen. Notes sur l’Epître aux Ephésiens 1888 page 130
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En waarom die ontplooiing? Voor de heerlijkheid van
Christus. Dit is de bediening van de Heilige Geest (Joh.
16:14). Om deze Jezus te verheerlijken, die de mensen
hebben gekruisigd en die God tot een Heer en Christus
heeft gemaakt. Hem die de Zoon van God is en als
Zoon des mensen gekomen is om de Vader te
verheerlijken en die de Zoon des mensen is, als
zodanig bij de Vader is verheerlijkt met de
heerlijkheid, die de Zoon van God had bij Hem,
voordat de wereld was.
We kunnen niet genoeg nadenken over het feit dat
hierboven beschreven is. De tegenwoordigheid van de
Heilige Geest hangt zelfs af van dit andere feit, dat
Jezus Christus Heer is. Hij is op aarde geweest in de
gestalte van een slaaf. Hij heeft gehoorzaamheid
geleerd door de dingen die Hij geleden heeft. Hij heeft
Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de
dood. De dood aan het kruis. Daarom is Hij Heer tot
heerlijkheid van God de Vader.
Het gezag van de Heilige Geest is dan ook in de
Gemeente om alle dingen met kracht, liefde en raad te
regelen, maar onder de heerlijkheid van Christus
(Onder Christus als Heer) en om dit “Heer zijn” te
verkondigen. De verschillende diensten verheerlijken
“dezelfde Heer”. De dienstknechten hebben één en
dezelfde Meester en met het oog op Zijn heerlijkheid,
werkt de Heilige Geest naar het raadsbesluit van God.
Het kenmerkende teken van de Geest van God is dat
niemand zeggen: “Heer Jezus”, dan door Hem (3).
Laten we nooit vergeten dat de Geest van kracht nooit
Zijn band met de heerlijkheid van Christus loslaat en
dat deze kracht uitgeoefend wordt om Christus te eren.
De kracht van mensen dient altijd de heerlijkheid van
de mens, van de oude mens. Wat de ontrouw van de
Gemeente zo hatelijk voor God maakt is, dat de mens
in het huis van God komt om de heerlijkheid van
Christus te roven en er zichzelf mee te sieren. De
Gemeente heeft op zichzelf geen gezag. En in de
Gemeente heeft geen enkel lid gezag dan alleen
Christus, de verheerlijkte Heer in de hemel en die door
de Heilige Geest in kracht wordt verheerlijkt op de
aarde.

Wat kunnen wij nog wensen of vragen, dan alleen
vervuld te worden met de Geest en geestelijk gezind te
zijn in plaats van vleselijk. Het lichaam kan alleen
functioneren als iedereen zijn plaats daarin inneemt en
zijn taak vervuld en het werk doet wat hem is
opgedragen! Anders lijdt het geheel en wordt de Heer
onteerd.
Wij zijn op dezelfde manier van elkaar afhankelijk als
de leden van het lichaam van elkaar. Dat heeft alleen
betekenis bij een levend lichaam en niet bij een lijk.
Wij zijn afhankelijk van elkaar, maar niet op de manier
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als de raderen in een levenloze machine, evenmin op de
manier van een menselijke eenheid, die vreemd is aan
het leven van God. Het leven van het lichaam van
Christus is dat van de Geest van het leven en wij zijn
afhankelijk van elkaar als gedoopt met één Geest om
één lichaam te zijn. Geen gelovige kan zich
terugtrekken uit het lichaam van Christus. Het is niet
onze verantwoordelijkheid om uit te kiezen wat wij
willen doen of om ons voor te laten staan op een of
andere dienst of aanspraak te maken op de een of
andere gave. Wij mogen niet naar onze willekeur iets
productief maken, wat wij hebben ontvangen.
Helaas, wij hebben de natuurlijke neiging om te
handelen naar onze voorkeur en naar eigen voldoening.
Het kan zijn dat onze trots voordeel heeft bij het
uitoefenen van een spectaculaire daad of dat diezelfde
trots bang is voor de kritiek of tegenstand. In beide
gevallen vervullen we niet onze taak naar behoren en
misschien hebben we wel leugenachtige nederige
uitvluchten! Gehoorzaamheid laat iedereen, op
dezelfde tijd, functioneren in ware nederigheid en
stoutmoedigheid.
Het is voor ons voornamelijk een kwestie van
afhankelijkheid. In een gemeente kan de voornaamste
taak vervuld worden door een broeder of zuster zonder
aanzien, maar die afhankelijk is van de Heer en ijverig
in het gebed. Een toepasselijk woord van wijsheid door
hen gesproken op de juiste tijd; soms een eenvoudig
stilzwijgende houding; kunnen voldoende zijn om de
een aan te moedigen en anderen te beteugelen, in de
goede gang van zaken in de gemeente. Het is al vaker
gezegd, de belangrijkste organen van het lichaam, zijn
verborgen.
“Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is” (1 Kor. 12:7). De Geest van
God werkt naar Gods gedachte en weet wat nuttig is.
Wat Christus verheerlijkt. De menselijk geest vergist
zich, hoe goed bedoelt het vaak ook is. Wij kunnen ons
vergissen en het zwaard, net zoals Petrus, op het
verkeerde moment trekken.
De huidige wanorde toont hoe de Heilige Geest
bedroefd wordt in alle sferen van de christelijke
wereld. Het is in feite het grote huis uit 2 Timotheüs
2:20. Maar dat is voor geen enkel lid van het lichaam
(dat wil zeggen elk waar christen) een
verontschuldiging
om
zijn
plaats
niet
in
afhankelijkheid in te nemen. Elk lid heeft zijn eigen
nut, dat niemand voor een ander kan hebben. En dit nut
is het nut van het geheel.
“Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is” (7). Iemand die trouw is kan
bedroefd zijn, als hij ziet dat anderen niet
beantwoorden aan wat van hun gevraagd wordt. Maar
hoe druk hij ook is om zijn broeders te helpen (het
lichaam is zo ingesteld dat “de leden voor elkaar
gelijke zorg dragen”) voor zich zelf moet hij
beantwoorden aan de dienst die de Heer hem heeft
gegeven en waarvoor de Geest hem een bijzonder gave
heeft toevertrouwd. Het is zijn voorrecht te
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gehoorzamen in alles en ondanks alles. Zijn geloof zal
altijd de weg vinden en de bereidde uitkomst in de
uitnemender weg van de liefde.

Laten we dit ter harte nemen. Het is zowel een zaak
van het hart als ook van het geweten. Een pure
genegenheid voor onze Heer Jezus Christus (Ef. 6:24)
laat niet toe, dat deze gezegende naam verbonden
wordt met het kwaad. Het gevoel van de eer verbonden
aan deze naam, verdraagt geen schitterende werken,
gedaan zonder liefde. Mocht de “vrucht van de Geest”
meer onder ons gezien worden (Gal. 5:22).

Dat God ons bij voortduring mag verlenen de
onwaardeerbare gunst als Gemeente van God samen te
mogen komen. En er is maar één Gemeente van God,
één lichaam, zoals er maar één Geest is. Laten we
oppassen er een menselijk instelling van te maken.
Misschien wel vol met goede wil als men zou kunnen
wensen, maar toch een menselijke instelling.
De Heilige Geest is op aarde om Christus te
verheerlijken. Willen wij Hem niet de vrije werking
geven? Zonder deze vrije werking is het tevergeefs,
orde, welvoeglijkheid, stichting, getuigenis, vreugde en
vrede te verwachten.

Oorsprong: Le Messager Evangélique 1963-141
Titel: Puissance du Saint Esprit…
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