W.J. Lowe

De tegenwoordigheid van de
Heilige Geest op aarde

Johannes 16:7-8

De tegenwoordigheid van de Heilige Geest is kenmerkend voor de christelijke
bedeling. Dat wil zeggen, de tijd tussen de eerste komst en de wederkomst van
Christus. De Heer Jezus zei tegen de discipelen: ‘Het is nuttig voor u dat Ik wegga;
want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen’ (Joh. 16:7-8). De
Trooster moest op de eerste plaats de wereld overtuigen van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel.
Hier ontdekken we drie dingen:
1.
2.
3.

De Heilige Geest kon niet komen voordat de Heer Jezus verheerlijkt was in de
hemel.
Hij is de Trooster voor de discipelen van Jezus.
Hij getuigt tegenover de wereld.
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‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: Als
iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! Wie in Mij gelooft, zoals de
Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei
Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was
De tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde

1

er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt’ (Joh. 7:37-39). De
tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde is het bewijs dat de Heer
verheerlijkt is in de hemel.
En toen na de opstanding van de Heer de discipelen Hem vroegen naar het heerlijke
koninkrijk dat zij als Joden verwachten: ‘Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor
Israël herstellen? Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden
te weten die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht
ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn, zowel
in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde’ (Hand.
1:6-8). De tegenwoordigheid van de Heilige Geest was voor hen de vervanging van
de heerlijkheid van het koninkrijk. Dat wil niet zeggen dat dit koninkrijk niet zal
komen, maar het kan niet worden opgericht voordat de aangekondigde oordelen
op aarde zijn voltrokken.
In afwachting hebben degenen die in de Heer Jezus geloven iets beters, namelijk
de Heilige Geest Die ons verenigt met Christus. Hij is nu al gezeten aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoge en zit op de troon van Zijn Vader, terwijl
Hij wacht op het ogenblik waarop Hij zal plaatsnemen op Zijn eigen troon. En nu,
‘wie de Heer aanhangt, is één geest met Hem’ (1 Kor. 6:17). Onze harten en
gedachten moeten daar zijn waar Christus is. Ons leven is verborgen met Christus
in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, dan zullen wij met Hem in
heerlijkheid geopenbaard worden (Kol. 3:1-4).
De heerlijkheid van de Heer Jezus in de hoge en de tegenwoordigheid van de Heilige
Geest op aarde zijn twee zaken die nauw verbonden zijn. Petrus verklaarde dit aan
zijn talrijke gehoor, verzameld uit alle landen te Jeruzalem op de Pinksterdag, nadat
de Heilige Geest was neergedaald op de discipelen volgens de belofte van de Heer.
Nadat hij een tekst uit Joël aanhaalde die van deze dingen sprak, en hun met weinig
woorden vertelde over het leven en dood van Christus, toonde hij de vervulling van
de profetie door te zeggen: ‘Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen
getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte
van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en
ziet en hoort’ (Hand. 2:32-33).
Het eerste gevolg van de kracht van de Heilige Geest in de discipelen op die dag
was dat zij zich konden uitdrukken in andere talen, die zij niet geleerd hadden. Het
resultaat was dat alle godsdienstige Joden die op het feest bijeen waren, de grote
werken van God konden horen in hun eigen taal. Het gerucht van dit wonder
verzamelde de menigte en dit gaf aanleiding tot de rede van Petrus. God liet door
middel van de apostel aan allen horen, hoe Hij wilde dat het evangelie zou worden
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verkondigd op aarde. Op de plek waar de mensen waren verzonken in zonde,
verwarring en onenigheid, wilde de Heilige Geest Gods kinderen bijeenverzamelen.
Het was het goddelijke antwoord op het oordeel van Babel. Dit is sindsdien Zijn
werk geweest, zelfs ondanks het ongeloof van christenen en ondanks de dingen die
mensen hebben bedacht om Zijn werking te verhinderen en Zijn tegenwoordigheid
hier beneden te ontkennen.

2
De Heilige Geest zou de Trooster zijn van de christenen. Het boek Handelingen
geeft ons de bijzonderheden van het begin van de eerste gemeente. We zien hier
dat de Heilige Geest alles bezielde en leidde. Door Hem verkondigden de apostelen
het Woord van God met vrijmoedigheid en gaven zij getuigenis van de opstanding
van de Heer Jezus (Hand. 4:31-33; 6:10). De gemeente groeide door Zijn
vertroosting (Hand. 9:31). ‘Al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, die aan
ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil’ (1 Kor. 12:11). Hij zond gezanten uit en
leidde hen. Hij gaf Zijn bevelen door de apostelen aan de gemeente. Hij kondigde
van tevoren een hongersnood aan, zodat men de tijd zou hebben om hulp te
zenden aan hen die in nood waren. Hij waarschuwde ook Paulus voor de dingen die
hem in Jeruzalem te wachten stonden (Hand. 8:29, 39; 11:28; 13:2-4; 15:28; 20:23;
21:11). Ananias loog tegen de Heilige Geest en hij verzocht daarmee de Geest van
God (Hand. 5:3-9).
Tijdens veel gelegenheden werden de apostelen en anderen op bijzondere wijze
vervuld met de Heilige Geest. Andere gelovigen moesten wachten om de Heilige
Geest te ontvangen (Hand. 19:2, 6; Gal. 4:6; Ef. 1:13), en dit kenmerkte hen als
christenen. Tegenover zoveel duidelijke en talrijke getuigenissen, verbazen wij ons
erover dat christenen volharden in de vraag of God de Pinksterdag nog eens wil
herhalen door over hen de Heilige Geest uit te gieten. Want wanneer heeft de
Heilige Geest de aarde verlaten, zodat Hij nog weer zou kunnen terugkeren? Of
heeft het woord van de Heer Jezus in Johannes 14 alle betekenis verloren? Want
daar zegt de Heer: ‘En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak
geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid’ (Joh. 14:16).
Helaas naarmate wereldsgezindheid vaste voet krijgt te midden van de gelovigen,
valt men terug op het terrein van de wereld en laat men zich verblinden door de
satan. En van deze wereld heeft de Heer gezegd dat zij de Geest niet kan
ontvangen, omdat zij Christus niet aanschouwt en Hem niet kent. Satan wint
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wanneer de christen zich laat beroven van de hem toekomende, verheven
voorrechten en er geen onderscheid meer is tussen de gemeente en de wereld.

3
De Heilige Geest getuigt tegenover de wereld. Hij overtuigt haar ook van zonde,
omdat zij niet in Christus gelooft. Ze heeft Hem verworpen en gekruisigd. Toch wil
God dat ‘in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en
die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus
is Heer, tot eer van God, de Vader!’ (Fil. 2:9-11).
Hij overtuigt haar ook van gerechtigheid. Niet van een menselijke gerechtigheid,
want er is geen menselijke gerechtigheid die God kan erkennen (Rom. 3:10, 23),
maar van de gerechtigheid van God. God is rechtvaardig geweest toen Hij de Heer
Jezus aan Zijn rechterhand plaatste, nadat Hij volmaakt de wil van God op aarde
had volbracht. God is rechtvaardig geweest door Hem als Mens te verheerlijken aan
Zijn rechterhand in de hoge. Want Hij is Mens geworden om te sterven en de zonde
weg te nemen, zodat God Zijn raadsbesluiten in vervulling kon laten gaan. ‘Want
het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om vele
zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste Leidsman van hun behoudenis door lijden
volmaakte’ (Hebr. 2:10). God heeft deze familie van kinderen niet onder de engelen
gezocht, maar te midden van zondaren. Hij heeft Zijn geliefde Zoon in de wereld
gezonden. De wereld heeft Hem niet gewild, zodat God rechtvaardig was door Hem
weer in de hemel op te nemen. Nu ziet de wereld Hem niet, terwijl ze wacht op de
dag van Zijn wederkomst voor het oordeel, wanneer Hij eenieder zal vergelden naar
zijn werk.
Ten slotte overtuigt de Heilige Geest de wereld van oordeel, omdat de overste van
deze wereld geoordeeld is. Satan heeft deze titel van overste van de wereld voor
de eerste keer gekregen bij de kruisiging van de Heer (Joh. 14:30). Toen is het ware
karakter van de wereld volledig openbaar geworden. Al haar vijandschap tegenover
God is vastgesteld. De overste van de wereld en met hem de wereld waarover hij
heerst, hebben hun oordeel bij het kruis van Christus ontvangen. Het is waar dat
het oordeel is nog niet uitgevoerd, want God wacht in genade en wil dat zondaars
gered worden door hen tot berouw te brengen. Maar het oordeel staat vast vanaf
het ogenblik waarop Christus is gekruisigd, en het zal de wereld treffen zodra de
genadedeur gesloten is. Voor alles zal het oordeel komen over de vervallen
christenheid (1 Petr. 4:17; 2 Thess. 2:10-12).
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In afwachting daarvan is het hart van de gelovige vol vreugde als hij bedenkt dat
God deze Jezus, Die door de wereld is gekruisigd, heeft gemaakt tot Heer en tot
Christus. Hoe belangrijk is het dus om heel de omvang te begrijpen van de
waarheid, die besloten ligt in het grote feit van de tegenwoordigheid van de Heilige
Geest. Hij zal altijd bij ons zijn, en wij weten dat door Hem elke waarheid van God
wordt meegedeeld, uitgelegd en begrepen (1 Kor. 2:10-14; 1 Petr. 1:12; 2 Petr.
1:21). Moge God ons genade geven om de Heilige Geest niet te bedroeven, door
Wie wij verzegeld zijn tot de dag van de verlossing (Ef. 4:30).
Bron: Le Messager Evangélique 1945-316; Titel: La Présence de Saint Esprit sur la terre
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