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Hemelvaart en Pinksteren 

 biddend  

verbinden

26 mei- 5 juni 
2022



Bid	je	mee?	 
	 
Bidders gegroet!  

Graag willen we ook dit jaar samen in gebed gaan, omdat we zagen hoe sterk het de 
vorige twee keer was. Samen bidden rond die belangrijke Persoon van de Heilige Geest. 
Met overal in Vlaanderen mensen die tijd apart zetten voor gebed. Samen digitaal bidden 
geeft de mogelijkheid om ons verbonden te weten met mensen van alle uithoeken van 
Vlaanderen. In deze dagen van gebed, zullen we mekaar twee keer digitaal ontmoet en 
samen in dankzegging, aanbidding, gebed en voorbede tot onze machtige en goede God 
gaan. 

Wij hebben elf overdenkingen voor jullie geschreven. Teksten en Bijbelgedeelten vanuit 
het Johannesevangelie, die richtingwijzers zijn over wat Gods Woord zegt over de Heilige 
Geest (sla dus zeker je Bijbel open in je tijd met God).  

Elke dag willen we een bepaald facet van de Persoon of het Werk van de Heilige Geest 
belichten. En vanuit die overdenking telkens handen en voeten geven aan concreet 
gebed. Een aantal gebeden zijn opgeschreven, maar laat zeker (ook) Gods Geest je 
leiden als je bidt…  Hij is daar heel goed in (Romeinen 8:26-27).  

We zien er naar uit – samen bidden – mekaar (online) ontmoeten.  

We  bidden en verlangen dat we Gods Geest beter leren kennen.  

Roepen tot God dat Zijn Geest in België en Vlaanderen krachtig gaat werken, in onze 
gezinnen, gemeenten en samenleving.  

En smeken dat Gods Geest ons weer naar Jezus toetrekt.  

  KNIEL 

Gebedsbeweging voor Evangelisch Vlaanderen 
  
Tijdens de elf dagen van gebed vinden online 
gebedssamenkomsten plaats op donderdag 26 mei en 
op woensdag 1 juni 2022 .	

Tijd 20u tot 21u 

Zoom-link: 

https://us02web.zoom.us/j/81895754770 

Meeting ID: 818 9575 4770 
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https://us02web.zoom.us/j/81895754770


Dag	1	
Donderdag	26	mei	2022	-	Hemelvaart


 God is Geest 

“God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten (Hem) aanbidden in geest en waarheid” 
(Joh.4: 24) 
  
‘God is Geest’ - drie woorden die Gods Wezen omschreven.  
  
Jezus sprak een vrouw in Samaria, een streek in het Beloofde Land waar Israëlieten en 
niet-Joden zich vermengd hadden en niet meer gezien werden als volwaardig Jood. Toch 
wist deze Samaritaanse vrouw dat haar roots in Jacob lagen, wiens nageslacht door God 
was uitverkoren. Met hen sloot God een verbond, waarbij Hij het volk Israël tot Zijn vrouw 
nam. Hij beloofde haar trouw en gaf haar instructie om Hem trouw te blijven. Daarbij kreeg 
Mozes de opdracht om Gods tabernakel (tent) te bouwen volgens Gods normen, want Hij 
wilde bij Zijn ‘vrouw’ wonen. Nog voor Gods verlangen en verbondswoorden het volk 
helemaal bereikten, maakten zij ‘een gegoten kalf en organiseerden eromheen een feest 
voor de HEERE’. Gods boosheid was vernietigend groot en woedend sloeg Mozes de 
stenen tafelen in stukken. (Exodus 19:1-20:21) 
  
God wil relatie en aanbidding om Wie Hij is en die bij Hem past. De mens blijft verlangen 
naar ‘een beeld van God’ dat hanteerbaar aansluit bij zijn denkwereld. De Bijbel 
daarentegen toont verschillende kanten van Gods veelzijdigheid al zal de mens slechts 
inzicht krijgen in enkele Eigenheid van Zijn Wezen want God is Geest en geen mens.  
  
‘God is Geest,’ heilig, afgezonderd, uniek, ontzagwekkend - verheven boven elk wezen dat 
geest is of een geest bezit. Hij vraagt aanbidding (neerbuigen, neerwerpen, eerbetoon) 
van de menselijke geest die gevuld en vernieuwd is door Zijn Heilige Geest.  
  
God aanbidden in ‘waarheid’ gebeurt niet in filosofische, theologische of menselijke 
waarheid maar in Bijbelse waarheid. Jezus bad tot Zijn Vader: ‘Heilig hen in de waarheid, 
Uw woord is de waarheid’ (Johannes 17:17) en zei ‘Ik ben… de 
Waarheid…’ (Johannes 14:6). De ‘absolute waarheid’ Gods Woord werd Mens. Jezus 
Christus, Die in gehoorzaamheid Zijn Vader dient en verheerlijkt. Hij vraagt datzelfde van 
ons.   
  
‘God aanbidden in geest en waarheid’ is Hemelvaart van de mens geworden Waarheid Die 
als Mensenzoon Zijn geestelijke, hemelse plaats innam. 
‘God aanbidden in geest en waarheid’ is Sjavoeot (Wekenfeest, Pinksteren) waarbij het 
ontvangen van de Thora (de basis van Gods woord) en de uitstorting van Gods Heilige 
Geest samenkomen. Gods Thora en Gods Geest verbonden met elkaar tot opbouw van 
het volk van God, lichaam van Jezus Christus, Zijn gemeente. 
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Voor wie meer wil weten 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Joh.4:5-26 
Bestudeer te onderstaande teksten ivm God is geen mens maar Geest:  
Gen.1:1-2 + Num.23:19-22 + Jes.57:15 + Hos.11:9b + 1Cor.1:24-25 + 2Cor.3:17-18 + 
Rom.11:33 - 12:2 + 1Joh.4:1-3 

Bestudeer te onderstaande teksten ivm Gods Eerste- en Nieuwe verbond:  
Ex.19:1-6 + 20:1-21 + 29:45-46 + 32:1-35 + Jer.31:31-34 + Eze.36:23-38 + Luc.22:15-20 + 
Hand.2:16-21 + 1Cor.11:23-29 + Fil.2:5-16 + Heb.8:6-13  

Gebed via zoom 
Tijd 20u tot 21u 

Zoom-link: 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81895754770 

Meeting ID: 818 9575 4770 
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Gebed 

Lees overdenkend 2 Korinthe 3:17-18 en moge God Zijn Woord openen voor 
onze harten en onze harten voor Zijn Woord door de openbaringen van Zijn 
Heilige Geest. 
Lees 1 Korinthe 2:12-16 en ga met God na of het ‘beeld’ van Hem en Zijn 
gemeente, gevormd in jouw hart, gedachten en gevoel, overeenkomt met Wie 
Hij is en hoe Hij Zijn lichaam ziet. 
God van Israël breng Uw volk en Uw land weer samen naar Uw belofte en toon 
ons welk aandeel wij daarin hebben zo ook naar het vervolgde deel van kerk. 


https://us02web.zoom.us/j/81895754770


De gezalfde Messias 

“En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien 
neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij 
bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar 
Hij die die mij gezonden heeft om te dopen 
met water. die had tegen mij gezegd: Op wie 
u de Geest zult zien neerdalen en op Hem 
blijven, die is het die met de heilige Geest 
doopt.” (Joh.1:32-33) 

Jezus is de eeuwige Zoon van God. Toen Hij 
naar de aarde kwam, heeft Hij zijn “God-zijn” 
niet afgelegd. Hij heeft Zich wel “ontledigd” 
(Filippenzen 2:6-7). Het betekent dat Hij Zijn 
bediening uitgevoerd heeft onder de leiding 
van God de Vader en in de kracht van de 
Heilige Geest. Hij heeft, hoewel Hij de Zoon 
is, gehoorzaamheid geleerd. De heilige Geest was Zijn gids. Hij deed niets zonder Zijn 
leiding. De Geest bracht Hem naar het kruis (Hebreeën 9:14). 
  
Jezus’ publieke bediening begon met de doop in water. Toen daalde de Heilige Geest op 
Hem in de vorm van een duif. Een duif komt altijd terug naar zijn “thuis”. Dit moment is 
daarom uitzonderlijk belangrijk voor de hele mensheid. Hier komt Gods Geest weer in een 
mens wonen in al Zijn volheid (Johannes 3:34). Dit is het begin van een nieuw Koninkrijk. 
De mens loopt verloren zonder de leiding van Gods eeuwige Geest. Door de zonde is er 
geen plaats meer voor de Geest in een mens. De Geest leidt Jezus naar het kruis, om 
daar de straf van de zonde der wereld weg te dragen. Zo opent Jezus de deur voor de 
mens naar Gods Vaderhart (1 Petrus 3:18). 
  
Na de kruisiging doopt Jezus de mensen die tot Hem komen, met Gods Geest. De Geest 
zal de gelovigen gaan leiden. Hij zal bij hen zijn en in hen zijn. Hij zal elke gelovige bij zijn 
bestemming brengen. Zoals Jezus gebracht werd bij Zijn bestemming, zo ook ieder die 
gelooft. De Geest overtuigt de gelovige welke weg hij moet gaan. De gelovige moet 
gehoorzaamheid leren aan Gods Geest. Dat kost vaak lijden. 
  
De doop staat altijd aan het begin van ons leven met God. De Heilige Geest doopt ons 
eerst in Jezus Christus (Romeinen 6:3). Dat is de wedergeboorte. Jezus doopt ons 
vervolgens in de Heilige Geest. We worden door de Geest geleid op onze levensweg. Hij 
verkondigt elk moment de heerlijkheid van Jezus aan ons hart (Johannes 16:14). De 
waterdoop, die we in onze samenkomsten als een feest ervaren, is een uiterlijk teken van 
de doop in Christus en de doop in de Geest. Overgave aan Gods Geest is het beste wat u 
kunt doen. Hij zal je veilig thuis brengen door de woelige en duistere wereld. 
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Dag 2 
Vrijdag 27 mei 2022 



Voor wie meer wil weten: 

Lees het gehele Bijbelgedeelte: Johannes 1:1-8 en 24-34 
  
Bestudeer de onderstaande teksten: 
Mattheüs 3:16-17 en 12:17-21; Marcus 1:9-11 en Lucas 3:21-22 
  
De Geest van God is reeds van het begin bij Jezus. Hij is zelf verwekt door Gods Geest 
(Luc.1:35). Maar Zijn bediening is helemaal geleid door Gods Geest. Hij heeft niets 
gedaan dat Hij niet van de Vader had ontvangen. Bij zijn doop door Johannes de Doper 
ontvangt Hij de Geest voor die bediening. De Heilige Geest rust dan weer op een mens. In 
al zijn volheid. Dat was na Adam niet meer zo geweest. Nu wel, en dat is een keerpunt in 
Gods heilsplan. Jezus is tot de dood toe gehoorzaam geweest aan deze leiding.  

. 
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Gebed 

Eeuwige God. Wat een voorrecht is het dat ik met u mag spreken. Dat kan 
alleen door het werk van Uw Geest. Daarom prijs ik u dat God de Heilige 
Geest in mij woont en zelfs voor mij pleit. U doet, door Uw Geest, alle 
dingen medewerken ten goede. Leer mij dagelijks te leven met de Heilige 
Geest. Leer mij te luisteren naar Zijn stem. Leer mij Uw woord te lezen 
onder Zijn leiding. Geest van God, ik prijs U dat U voortdurend de 
heerlijkheid van Jezus aan mij bekend maakt. Zo brengt U mij bij mijn 
bestemming. Leer mij, op de kruispunten van mijn leven, Uw stem krachtig 
te verstaan zodat ik de juiste weg mag kiezen.  



Dag 3 
Zaterdag 28 mei 2022 

  
De Geest van Jezus ontroerd 

  
“Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen 
Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar 
dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in 
de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.” (Johannes 11:32-33) 
  
Jezus, Zoon van God de Vader, vervuld met volheid van de Heilige Geest werd getroffen 
door het lijden dat de dood van Zijn vriend Lazarus teweeg bracht. De BasisBijbel 
omschrijft dit met “… Hij werd in Zijn geest boos en verdrietig.” Diep geraakt “weende 
Jezus”.  
  
Jezus’ toorn, innerlijke verwarring en verdriet waren er alhoewel Hij wist dat Hij zou 
ingrijpen. Tegen Martha zei Hij dat haar broer zou opstaan want door “deze ziekte” zouden 
God de Vader en de Zoon verheerlijkt worden.  
  
En met drie woorden riep Jezus, Zijn vriend terug uit de dood tot het leven. 
  
De reactie van de omstanders sloegen een diepe kloof tussen hen, de kloof van leven en 
dood: vele Joden geloofden in Jezus en sommigen gingen over Hem ‘praten’. Wat mede 
de aanleiding werd tot het besluit “… het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het 
volk, en niet heel het volk verloren gaat”. Het stond vast: “Jezus moest sterven.” En 
Kajafas’ woorden bleken profetisch. 
  
Het Pascha, waarop Jezus Zijn leven zou geven, was nabij. Zijn ziel (gevoel, verlangen) 
was in beroering, maar de wil van Zijn Vader bleef boven Zijn wil staan (Johannes 12:17). 
En op het moeilijke moment dat Hij Zijn discipelen vertelde dat één van hen Hem zou 
verraden, werd Hij opnieuw beroerd in de geest en toch Hij bleef trouw waardoor Hij en 
Zijn Vader verheerlijkt werden (Johannes 13:21, 31-32).  
  
Jezus, was boos en verdrietig in Zijn ziel en geest tijdens de rechtstreekse confrontatie 
tussen ‘het Leven’ en ‘de dood’. De grote chaos die zonde teweeg brengt in Gods plan, 
leven dat ingeruild wordt voor dood, is onbeschrijfelijk. 
  
God heeft de eeuwige, Heilige Geest van Zijn Zoon 
uitgezonden in de harten van Zijn aangenomen 
kinderen. Ook in en door ons kan Gods Geest 
bedroefd, uitgedoofd en beledigd worden. Terwijl Hij 
ons wil leiden en tot bestemming brengen via een 
leven dat gericht is op de dingen van God en niet op 
het aardse. Want gelovigen zijn helemaal anders dan 
de wereld. Ons nieuwe leven is met Christus in God 
verborgen.   
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Voor wie meer wil weten: 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 11:14 tot 13:32. 
Bestudeer de onderstaande teksten: 
Genesis 6:3-13; Jesaja 63:8-14; Galaten 4:6; Efeze 4:30; 1 Thessalonicenzen 5:16-24; 
1 Petrus 1:11; Johannes 3:14-18, 35-36; Mattheüs 12:30-32. 
Bij God gaan ‘menselijke tegengestelden’ vaak samen bijv. liefde en gerechtigheid, 
genade en oordeel, … want God is Geest en geen mens. Moge Gods Geest ons hierin 
openbaringen geven. 

 / 8 24

Gebed 

God, voor U is er geen verleden of toekomst, Uw bestaan is eeuwig. In het 
heden ziet U alles en zo kent U ook onze hartsgesteldheid en levenswandel.   
Lees biddend Kolossenzen 3:1-10. Laat Gods Geest ons hart doorzoeken, 
reinigen en heiligen. 
God waakt over Zijn Woord om het te doen, volg Hem en bedroef, beledig of 
doof Gods Heilige Geest niet uit in je leven. Want het is een ontzagwekkend 
en enorm voorrecht om in het koninkrijk van Jezus de Messias geroepen te 
zijn in deze tijd in de geschiedenis. En dank God dat Hij alle beloften 
aangaande Israël zal vervullen en elk stukje van Zijn plan zal uitvoeren. 



   
Dag 4


Zondag 29 mei 2022


Geboren uit water en Geest 
  
“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen 
Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede 
keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij 
het Koninkrijk van God niet binnengaan.”  

(Johannes 3:5) 
  
Een mens wordt geboren uit een vrouw, 
waardoor hij een bewoner wordt van deze 
aarde. Adam en Eva zijn geschapen naar 
Gods beeld. Na de zondeval verwekte Adam 
kinderen naar zijn beeld (Genesis 5:3). Zoals 
Jezus het zegt: “Wat uit het vlees geboren is, 
is vlees.” Omdat het menselijk geslacht uit 
Adam en Eva stamt, (Handelingen 17:26) zijn 
na de zondeval alle mensen zoals Adam en 
Eva. Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk niet 
beërven (1 Korinthe 15:50). Daarom moet een 
mens opnieuw geboren worden. Niemand kan 
in het Koninkrijk van God komen zonder geboorte. De Bijbelgeleerde Nicodemus begreep 
dit niet. Hij dacht in termen van zijn eerste aardse geboorte. Aangrijpend is dat hij dat als 
Bijbelgeleerde niet wist. Door studie en toewijding alleen komen we er dus niet, alleen 
door geboorte. Er moet een totaal nieuw begin gemaakt worden. Nicodemus had dit 
kunnen weten. De profeet Ezechiël heeft daar reeds over geschreven (Ezechiël 36:25-26). 
God zal rein water uitgieten en een nieuwe geest geven zodat de Heilige Geest de mens 
kan gaan leiden. De apostel Paulus schrijft aan Titus over het “bad van de wedergeboorte” 
en de vernieuwing door de Heilige Geest (Titus 3:5-6). 

Door die innerlijke vernieuwing, komen er nieuwe verlangens en nieuwe doelen. Een mens 
krijgt een nieuwe bestemming. De bestemming van de eerste geboorte is de aarde 
(Genesis 3:19). Daaruit zijn we genomen en daarnaar zullen we wederkeren. Bij de 
wedergeboorte is de bestemming de hemel, want daar ligt onze wortel. Onze gedachten 
moeten daarom uitgaan naar de hemel (Kolossenzen 3:1). We moeten ons dus niet meer 
richten op de aardse schatten, maar op de hemelse. We mogen op deze aarde in vreugde 
leven als dienaren van God om troost te brengen vanuit de hemelse heerlijkheden. Jezus 
is nu in de hemel en Gods Geest neemt het uit Hem en verkondigt het aan ons. Wij mogen 
het doorgeven als ambassadeurs van Hem, die opstond uit de dood.  
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Voor wie meer wil weten: 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 3:1-36. 
  
Bestudeer onderstaande teksten: 
Mattheüs 3:11 en Handelingen 2:37-39; 10:44-47 en Titus 3:4-7. 
  
Ons nieuwe leven kunnen we enkel leven door de Heilige Geest. Het begint met de 
bekering. Gods antwoord op oprechte bekering is: de inwoning van de Heilige Geest. 
Ezechiël zegt dat we daardoor gaan wandelen op de wegen des Heren. Paulus roept ons 
op om de vrijheid die we, door Gods werk in ons, ontvangen hebben niet te gebruiken om 
te zondigen. Hij wil dat we het begeren van Gods Geest volgen (Galaten 5:17). Het 
ontvangen van de heilige Geest veroorzaakt dus een strijd. Het vlees blijft zich roeren en 
eist aandacht. Nederig luisteren en wandelen met de Geest is nu de opdracht. 
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Gebed 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. We komen tot U in 
Jezus’ naam. We kunnen nooit in onze eigen naam komen, omdat we alle 
rechten op zegen hebben verspeeld. We willen pleiten op Uw genade. We 
prijzen U dat de Heilige Geest ons Jezus heeft laten zien als de Verlosser van 
al onze zonden. Daarom komen we in vrijmoedigheid, maar met diep ontzag 
bij U. Mogen we dienaren zijn die in Uw kracht goede werken mogen doen. 
Mogen we het hemelse op de aarde brengen op plaatsen waar u ons heeft 
gesteld. Mogen we het zout der aarde zijn en het Licht der wereld. Dat kan 
alleen indien U aan ons Jezus Christus openbaart die het Licht der wereld is. 
We willen zoeken naar de hemel om dan Uw liefde uit te dragen op deze 
aarde. 



Dag 5

Maandag 30 mei 2022


De Heilige Geest maakt levend 
  

“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u 
spreek, zijn geest en zijn leven.” (Johannes 6:63). 
  
Tegen de achtergrond van het Pascha dat nabij was, komt de spijziging van de vijfduizend 
en het daaropvolgende onderwijs in een bijzonder licht te staan. Jezus legt uit dat alleen 
eten van Zijn vlees en drinken van Zijn bloed deel aan Hem geeft. 
  
Van nature is de mens dood en kan alleen levend worden door de Geest. Jezus’ woorden 
dragen het leven van de Geest in zich en ieder die Zijn woorden hoort en doet krijgt deel 
aan dit leven. Daarom moeten we ons in de eerste plaats bezighouden met Zijn 
onvergankelijk voedsel dat eeuwige waarde heeft. Want Gods Brood uit de hemel geeft 
aan de wereld leven dat blijft. 
  
Aan het einde van de woestijnreis zei Mozes tot Israël 
dat JHWH hen veertig jaar op de proef stelde om te 
weten wat in hun hart was, of ze Zijn geboden in acht 
zouden nemen. Hij verootmoedigde hen en gaf hen 
Manna te eten opdat ze zouden weten dat de mens leeft 
van alles wat uit de mond van de HEERE komt 
(Deuteronomium 8:1-6). 
  
Jezus verklaarde dat het hemelse ongezuurd ‘brood’, het 
manna waarmee God Zijn volk voedde in de woestijn, 
een Persoon is. Hij Die Zijn leven gaf in de dood. De 
gerstebroden bij de broodvermenigvuldiging doen 
denken aan de 'eerste gerstgarve’ die als eerste vrucht 
van het land aan JHWH werd gegeven. 
  
In Jezus vond het Pascha, dat herinnert aan de redding en verlossing van Israël uit Egypte 
en het aangenomen worden tot volk van God, zijn ware vervulling. Hij Die eeuwige God is, 
verliet Zijn Vaderhuis om als mens Zich vrijwillig te geven tot in de dood. De Eeuwige Die 
sterfelijkheid aandoet, onbeschrijfelijk, ontzagwekkend…  
Op de dag van de ‘eerste gerstgarve’ stond Hij op en overwon de dood, niet voor Zichzelf 
maar voor ons, want Hij was, is en blijft De Eeuwige, de Onvergankelijke. Vanaf deze dag 
werd geteld, zeven maal zeven dagen, tot Sjavoeot, Pinksteren.  
  
Wat Pascha voor Israël betekent wordt in Christus Jezus realiteit voor ieder die deel heeft 
aan Hem, deel aan Zijn lijden, sterven en opstanding. Door Hem worden gelovigen 
uitgeleid van onder de last van het ‘oude wereldse’ leven; gered uit de dienst van slavernij 
aan de overste van deze wereld; verlost uit het oordeel en aangenomen tot kinderen van 
God. (vgl. Exodus 6:6-7).  
“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij (ons) vrijgemaakt van 
de wet van de zonde en van de dood.” (Romeinen 8:2). 
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Voor wie meer wil weten 
Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 6:1-71. 

Bestudeer onderstaande teksten: 
2 Korinthe 3:6; Galaten 4:6-7; 5:24-25; Hebreeën 6:1-12   
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Gebed 

Lees en overdenk Job 33:4 – Elihu erkent zijn verbondenheid met God.. 
Almachtige God, Schepper van alles, U hebt ook ons gemaakt. U maakt ons 
levend door en in Jezus Christus, Die de rechtvaardige eis van de wet 
vervulde en daarom Zijn leven voor ons gaf in volledige gehoorzaamheid aan 
U. Leer ons te leven in dezelfde gehoorzaamheid als U, Heer Jezus Christus, 
door ons aardse leven af te leggen en ons te richten op een leven in U. Leer 
ons te leven door de Heilige Geest Die in ons woont om zo God te behagen. 



Dag 6

Dinsdag 31 mei


 Heilige Geest, de andere Trooster 
  
“Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in 
eeuwigheid.” (Johannes 14:16) 
  
Bij de aankomst na hemelvaart, is Jezus verhoogd door Gods rechterhand (Handelingen 
2:33). Hij is ook gezet aan Gods rechterhand. Let op, Hij heeft Zichzelf niet verhoogd, de 
Vader heeft het gedaan. Daarna heeft Hij de belofte van de Heilige Geest van de Vader 
ontvangen. De Vader heeft daarmee aangegeven dat aan het kruis alles is volbracht. De 
zonde die scheiding maakte, is verzoend (Jesaja 59:1). Daardoor is de poort open voor de 
Heilige Geest. Op aarde leidde de Geest Jezus en bracht Hem naar het kruis (Hebreeën 
9:14). Nu Hij verhoogd is, neemt Jezus de leiding over de Heilige Geest; Hij stort die uit. 
Wonderlijk is die volmaakte samenwerking in de Drie-enige God. 

Jezus zei dat het beter was dat Hij wegging om dan plaats te maken voor de Heilige 
Geest. De discipelen waren ten onrechte bedroefd toen ze dit hoorden.  

De Heilige Geest is immers een andere Trooster. De Vader zal aan Jezus de Trooster 
geven en Hij stort die uit. Hij zal tot in eeuwigheid bij de gelovige wonen. De Heilige Geest 
is een ander Persoon, maar met dezelfde kwaliteiten als Jezus. Hij heeft een andere 
opdracht maar is dezelfde. Om dit te begrijpen kunnen we dit vergelijken met twee Bijbels. 
Wanneer we twee exemplaren van dezelfde druk nemen, hebben we twee boeken en toch 
precies dezelfde. Zo is de Heilige Geest een ander, maar ook dezelfde. Nadrukkelijk staat 
er dat Hij het uit Jezus neemt (Johannes 16:14). Er is een volmaakte samenwerking in 
God zelf.  

De Heilige Geest is een Trooster, de Geest der Waarheid. Jezus is de Waarheid. Een 
Trooster is iemand die bijstand verleend en uitzicht geeft. Hij biedt hulp, lost de 
eenzaamheid op en de uitzichtloosheid neemt Hij weg. Hij communiceert en onderwijst de 
gelovige over het doel van zijn leven. Hij herinnert de woorden die Jezus heeft gesproken 
(Johannes 14:26). De Heilige Geest is dus niet zomaar een onpersoonlijke kracht. Wij 
kunnen de Geest niet gebruiken, maar de Geest wil ons gebruiken. Hij neemt de leiding, 
en leidt ons naar onze bestemming. Zo bidt Hij voor ons in tijden van wanhoop en laat 
alles medewerken ten goede (Romeinen 8:27-28). Er is geen groter geschenk mogelijk 
dan de inwoning van de Heilige Geest. Koester het en verblijd je over Zijn aanwezigheid. 
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Bestudeer onderstaande teksten: 
  
Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 14:8-16 
  
Bestudeer onderstaande teksten: 
1 Johannes 2:1 en Romeinen 8:15-16, 26-28. Jesaja 40:1-2 en 51:11-13. 
Ook Hebreeën 6:16-20. Ons anker ligt vast door de openbaring van Gods Geest die ons 
de Waarheid van het Woord en Gods Woord de Bijbel schenkt. 
  
Een Trooster is iemand die er bijgeroepen wordt. De Geest is heel “nederig”. Hij is in ons, 
maar wij moeten Hem eren en, in concrete noden, er bij roepen. Wanneer we Hem 
negeren, bedroeven we Hem. Dat is gevaarlijk voor ons geestelijk leven. Dan wordt het 
christenleven een wettisch leven waarin wij allerlei zaken moeten doen. Maar er is geen 
kracht om dat te doen. Dan gaan we bitter worden. Gods Geest brengt leven en tilt ons 
boven ons eigen kunnen uit. Hij geeft warmte en kracht die naar de ander mag stromen. 
Zo wordt het christenleven dynamisch en vol vreugde. 
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Gebed 

Wij prijzen U dat de scheiding tussen U, de Schepper, en ons, het schepsel, is 
opgeheven door het offer van Uw Zoon. We zijn diep dankbaar dat de Heilige 
Geest nu is ons woont en deze heerlijkheid aan ons mededeelt. Die rijkdom 
onderschatten we zo vaak en daarvoor willen we vergeving vragen. Hoe erg is 
het dat we dit kostbare negeren of onderschatten. U, de Eeuwige brengt ons 
op onze bestemming.  
Open onze ogen voor deze heerlijkheid en maak ons gehoorzaam aan Uw 
stem. Bewaar ons ervoor U te bedroeven en geen aandacht te geven aan Uw 
troostrijke woorden. Bewaar ons er voor dat we te veel luisteren naar andere 
stemmen, naar valse herders die wel naar onze mond praten, maar die ons 
wegleiden van onze roeping. Hier is mijn leven, het is verzoend door U, en wil 
U het nu ook gebruiken voor U. Toon mij concreet Uw weg.  



 Dag 7

Woensdag 1 juni 2022


 

 De Heilige Geest is de Geest van de waarheid 

  
“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot 
in eeuwigheid, de Geest van de Waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” 
(Johannes 14:16-17) 
  
De andere Trooster, na Jezus’ hemelvaart, is de Geest van Waarheid. 
Duidelijk geen mens maar heilig, afgezonderd, uniek, Geest van God en de Waarheid. 
  
Zoals de Vader de Waarheid is: “… de God van de waarheid” (Jesaja 65:16), 
en de Zoon Waarheid is “…Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven…” (Johannes 14:6), 
zo is ook de Geest de Waarheid “…omdat de Geest de waarheid is.” (1 Johannes 5:6) 
  
Het woord ‘waarheid’ is al eeuwenlang een 
onderwerp van discussie waardoor 
allerlei waarheidstheorieën 
ingang vinden in ons denken en onze kijk op 
Bijbelse waarheid beïnvloeden. De 
verschillende woorden die in de Bijbel met 
waarheid worden vertaald, hebben 
daarnaast ook de betekenis: vastigheid, 
waarachtig, zekerheid, werkelijk, trouw, 
betrouwbaarheid, oprechtheid, on-
vergetenheid,  on- verborgenheid, echt 
waar,… en amen.  

Een aantal van deze Hebreeuwse woorden komen van een werkwoord met de betekenis 
‘ondersteunen, bevestigen, trouw zijn, ophouden, voeden,…’.  
Dit toont het vormingsproces dat aan de wereld werkt en hindernissen in relatie met God 
en medemensen uit de weg ruimt.  

Gods “Waarheid” haalt Gods onveranderlijke raadsbesluit voor Zijn schepping steeds meer 
uit de verborgenheid (Hebreeën 6:17). Ze openbaart Gods plan met Israël, de volken, de 
wereld en iedere ware gelovige. Gods Waarheid vraagt om gerealiseerd en gehoorzaamd 
te worden. Want de Gemeente van Jezus Christus staat als Zijn lichaam mee in voor het 
openbaar worden en uitvoeren van Gods plan (Handelingen 13:36; Efeze 1:11-12). 

Een Goddelijk plan kan niet door menselijke inspanning en kracht uitgevoerd worden. 
Daarvoor is bovenmenselijke inspanning en kracht nodig.  

Inspanning tot redding, verlossing en aanneming tot Gods kinderen geleverd door Jezus 
waarin Zijn verlosten Hem mogen navolgen (Johannes 1:7; 1 Petrus 2:19-25). 
Kracht door de Heilige Geest aan Jezus’ lichaam, de gemeente, gegeven om Zijn werk op 
aarde verder te zetten (Handelingen 1:4-8). 
  
Waarheid tegenover leugen zoals “de Waarheid” tegenover de leugenaar, de duivel staat 
(Johannes 8:44-46). Prijs God – de Waarheid is ja en amen (2 Korinthe 1:20). 
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Voor wie meer wil weten 
Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 14:1-19. 

Bestudeer onderstaande teksten: 
1 Johannes 5:6-10; (19:34-35); Efeze 1:2-14; 5:1-20; Jesaja 59:19-21; Romeinen 8:11-21. 

Gebed via zoom 
Tijd 20u tot 21u 

Zoom-link: 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81895754770 

Meeting ID: 818 9575 4770 
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Gebed 

Dank, loof en aanbid God om wie Hij is. De Betrouwbare, de Standvastige, 
…, de Waarheid Die nooit verandert. Dank Hem voor Zijn plan waarin Hij 
iedere gelovige in Jezus Christus wil gebruiken tot Zijn eer. 
Lees en overdenk biddend: Psalm 86:11-13 – Gods openbaring over de weg 
die we gaan. 
Lees en overdenk biddend: 2 Korinthe 6:1-10; Kolossenzen 1:24 – Paulus als 
een medearbeider van God is een voorbeeld voor ons. 

https://us02web.zoom.us/j/81895754770


Dag 8 

Donderdag 2 juni


De Heilige Geest getuigt van Jezus 

  
“Maar wanneer de Trooster is gekomen, die Ik zenden zal van de Vader, de Geest der 
waarheid, zal die van Mij getuigen.” (Johannes 15:26) 

  
De Heilige Geest zal van Jezus getuigen. Hij is een dienende Geest. Altijd staat Hij in 
dienst van een ander. De Geest is dan ook een voorbeeld voor elke leider in Gods 
Koninkrijk. De Geest overtuigt de gelovigen en gebruikt daarvoor het Woord van God. We 
mogen het geschreven Woord, de Bijbel, niet loskoppelen van het Levende Woord, de 
Heer Jezus. Samen trekken ze op om ons te leiden. Indien we alleen de Bijbel raadplegen, 
zonder te luisteren naar Gods Geest, dreigen we een Farizeeër te worden. Wanneer we 
alleen de Heilige Geest 
gehoorzamen, zonder 
zorgvuldige studie van de 
Bijbel, dreigen we het 
slachtoffer te worden van 
onze eigen fantasieën. 
Een goede balans is 
nodig. We moeten 
nederig en biddend om 
Gods Geest, Gods Woord 
lezen.  

De Heilige Geest getuigt 
niet alleen over het werk 
van Jezus in ons leven, 
zoals over de betekenis van de kruisdood en de opstanding en dergelijke, maar openbaart 
tegelijk het karakter van Jezus en verandert ons naar Zijn beeld. Kennis over Jezus 
zonder het dragen van het karakter van Jezus is een anti‑getuigenis. Dat is niet de 
waarheid. Beiden, de kennis alsook het karakter behoren bij elkaar.  

Het begint al bij de wedergeboorte. Dan ontvangen we een nieuwe natuur die beschreven 
worden in de zaligsprekingen (Mattheüs 5:3-12). Ook vinden we dit karakter terug in de 
vrucht van de Geest (Galaten 5:22). Het is niet onze vrucht, maar Zijn vrucht. Wij mogen 
die (uit)dragen. Door het werk van Gods Geest worden we veranderd naar het beeld van 
Jezus. Een kerk zonder de werking van Gods Geest is louter mensenwerk. Daarin is niets 
hemels. Dat kan iedereen namaken. In de gemeente van Christus is Hij de hoofdpersoon 
en zijn karakter is de norm en het diepe verlangen. De mensen worden gezegend als Hij 
centraal staat. Wanneer mensen centraal staan, zal er concurrentie zijn zoals in de wereld. 
Daar waar de Heilige Geest werkt, zal Jezus de sfeer bepalen en Hij is ongeëvenaard en 
buitenaards. Dan heerst er aanvaarding, vergeving en heiliging. De wereld heeft Jezus 
nodig. Nu wil de Heilige Geest ons leren dat de wereld een gemeente nodig heeft met 
mensen die op Jezus lijken. 
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Voor wie meer wil weten: 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 15:16-16:1 
  
Bestudeer onderstaande teksten: 
Zacharia 12:10; Handelingen 1:8; 5:29-32; Romeinen 8:16;1 Korinthe 8-10. 
  
In al deze teksten leren we dat het ons van boven gegeven wordt. Heerlijk is het te leren 
staan in de stroom van Gods genade. Zonder dat we het weten worden we dan gebruikt 
voor een taak die God welgevallig is. We worden dan ambassadeurs van Gods Koninkrijk. 
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Gebed 

Wat is het wonderlijk, eeuwige God, dat U met Uw Geest in ons woont. Dat is 
elke dag, 24 uur op 24. U geeft ons leiding en toont ons hoe we moeten 
handelen in allerlei situaties. Uw aanwezigheid maakt me klein maar ook vol 
verwondering dat U in mij wilt wonen. Uw gedachten over mij zijn vol 
waardering en hoogachting. Dat is bijzonder omdat ik weet wie ik ben en hoe 
ver ik vaak van U wegloop. Telkens weer leidt u mij naar het kruis om 
vergeving te mogen ontvangen, en telkens weer begint u mij te onderwijzen 
en te veranderen. Uw geduld en Uw volharding is zo bijzonder. Ik bid U dat ik 
veranderen mag naar het beeld van Jezus. Vorm mij en kneed mij. Maak mij 
bereid te lijden om dit doel te bereiken. Bewerk in mij het verlangen om 
overal waar ik ben Uw beeld uit te dragen. De wereld is zo in nood en ik kan 
er niets aan doen. U alleen kan dit Here Jezus. Maak Uw kerk daarom een 
plaats waar Uw karakter zichtbaar, voelbaar en tastbaar is.



Dag 9 
Vrijdag 3 juni 2022 

De Heilige Geest onderwijst 
  

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in 
alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 
14:26) 
  
Het was voor de discipelen van Jezus een vertroosting dat er een andere Trooster zou 
komen wanneer Jezus hen zou verlaten. Iemand anders Die hetzelfde werk zou doen als 
hun vriend Jezus. De Heilige Geest als de Voorspraak op aarde terwijl Jezus Christus de 
Voorspraak in de hemel is (1 Johannes 2:1). Deze verbinding tussen het werk van de 
Zoon in de hemel en de Geest op aarde brengt bijzonder onderwijs teweeg. 
  
Drie jaar waren de discipelen gezegend met persoonlijk onderwijs van Jezus. Een leer 
ongekend groot door Zijn kennis en inzicht en overbracht met gezag (Lucas 2:42; 
Mattheüs 7:29) En toch kon dit onderwijs nooit het beoogde doel bereiken. God heeft een 
relatie met de mens voor ogen die verder gaat dan verstand en gevoel, dan vriendschap 
en voorbeeld zijn. Hij wil een diepe, intieme gemeenschap waarin de geest van de mens, 
de Geest uit God ontvangt. De Heilige Geest wil de geest van de mens, die sinds de 
zondeval vol is van de wereld en zichzelf, overtuigen van God, Zijn plan en Zijn Koninkrijk. 
En dat kan alleen door onderwijs van God dat van binnen in de mens werkt. Onderwijs dat 
nooit in strijd is met Gods geschreven (Bijbel) of Levende woord (Jezus). Onderwijs dat 
het mensenhart bereid maakt zich open te stellen voor God zijn Schepper. Onderwijs 
genomen uit het onuitputtelijke van alles wat de Zoon ontvangen heeft van de Vader. 
Onderwijs uit Gods hart geschreven op het mensenhart zodat het niet verloren gaat. Het 

onderwijs van de Heilige Geest zal altijd 
Jezus verheerlijken tot eer van God de 
Almachtige. 
  
De Geest gaf inzicht in dingen die Jezus 
tot de discipelen sprak maar die ze niet 
konden begrijpen. Zo gingen ze weten 
hoe één de Vader en de Zoon zijn en en 
hoe één zij met Hem zijn (Johannes 
17:21). Zij die jaren met Jezus 
wandelden, spraken en hun leven met 
Hem deelden, kwamen door de Heilige 
Geest tot eenheid met hun Rabbi.  
Hij leed, stierf en stond op uit de dood 

en baande zo de weg voor de komst van de Heilige Geest Die eenheid tussen God en 
mens creëert.  
  
Deze unieke verbondenheid met Jezus is er voor iedereen die de Vader en de Zoon 
liefheeft en in gehoorzaamheid doet wat Hij vraagt. De gelovigen zijn in Jezus de 
Mensenzoon en Hij, Gods Zoon is in de Vader. Door de machtige bekwaamheid van de 
Heilige Geest wil Die in deze innige verbinding zowel de dood als het leven van Christus 
Jezus in elke gelovige uitwerken (Romeinen 6:3-5; Filippenzen 3:10-11). 
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Voor wie meer wil weten: 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Joh.14:20-31 
  
Bestudeer onderstaande teksten: 
Luc.12:11-12 + Luc.17:21 + Hand.1:8 + Hand.15:8-9 + 1Cor.2:11-16 + Rom.8:26-27 
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Gebed 

Jezus, leer ons open te staan voor het onderwijs uit Uw woord en door Uw 
Geest om ernaar te leven. 
Leer ons als een discipel door gebruik, ervaring en het aannemen van wat ons 
geleerd wordt tot een diepere kennis van U te komen. 
Lees biddend en overdenkend: Johannes 17 – Opdat wij allen één zullen zijn, 
zoals de Vader in de Zoon, en de Zoon in de Vader, dat ook de gelovigen in de 
Vader en de Zoon één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat God Jezus 
gezonden heeft. 



Dag 10

Zaterdag 4 juni


De Heilige Geest wijst de weg in de volle waarheid 
  
“Maar wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij 
spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes 16:3) 
  
Wanneer we denken dat de Heilige Geest geen Persoon is, maar alleen een kracht, zal 
deze tekst ons tot andere gedachten brengen. Hij is een wegwijzer en een onderwijzer. 
Een kracht kan ons wel vooruit stuwen, maar we moeten het dan wel doen met ons eigen 
kunnen en kennen. En dat is in alle opzichten bedorven en ontoereikend. We komen met 
een kracht nooit verder dan onze bekrompen waarheid, die geen waarheid blijkt te zijn. 

De Heilige Geest wijst ons naar de eeuwige Waarheid van God. Zo heeft de Heilige Geest 
de schrijvers van de Bijbel geïnspireerd. Het Nieuwe Testament staat vol over de 
toekomst. Jezus zal wederkomen met al Zijn heiligen. Het boek Openbaring toont ons de 
eindbestemming, niet alleen van ons mensen, maar van heel de schepping. Zo is aan ons 
de toekomst medegedeeld. De wereld kent dit niet. Het is een geheimenis, dat aan Gods 
kinderen is getoond. 

Naast de openbaring door Gods Woord, geeft de 
Heilige Geest ook een innerlijke leiding. Zijn 
Geest getuigt met onze geest dat we kinderen 
Gods zijn (Romeinen 8:16). Hij openbaart ons de 
hoop die voor ons ligt (Efeze 1:17). Er komt een 
diepe innerlijke overtuiging. De vrede daalt in ons 
hart en we ervaren dat we bij het doel van ons 
leven zijn gekomen. 

Het spreken van de Heilige Geest is een delicaat 
proces. Het is zoals bij Elia, een stem in de stilte 
(1 Koningen 19:12-13). Wanneer wij druk zijn met 
allerlei zaken kunnen we Zijn zachte stem boven 
al het geschreeuw niet verstaan. Wij moeten stil 
zijn en uitzien en luisteren. Dan overtuigt Hij ons 
in onze ziel. Er komt een zekerheid en een vrede 
die ons verstand te boven gaat (Filippenzen 3:7). 
Hij toont ons dat Jezus Christus de grote 
Overwinnaar is. Daarom moeten we investeren in 
de relatie met God. Gods woord lezen, Zijn 
gemeenten bezoeken en biddend uitzien naar 
Zijn openbaring. 
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Voor wie meer wil weten: 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 16:7-33 
  
Bestudeer de onderstaande teksten: 
1 Korinthe 2:9-16; 2 Thessalonicenzen 2:1-12; 2 Timotheüs 3:1-5. 
  
Het is een groot voorrecht dat we de toekomst mogen weten. Nog groter is dat we weten 
wie zal winnen. God is de eeuwige Scheper en zijn raadsbesluiten kunnen niet verijdeld 
worden (Job 42:2). Wel zullen ze altijd verduisterd worden (Job 38:2). Gods Geest wil ons 
helpen Gods wegen te gaan. Zoals we zo prachtig leven in Psalm 73:23-24.  
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Gebed 

Eeuwige God. Bij u is de eeuwige Waarheid. Nooit verandert U. Toen U alles 
schiep wist U wat er zou komen. Op elke aanval heeft U een antwoord. 
Daarom zal Uw raadsbesluit volbracht worden (Jesaja 46:10). Geweldig is dat 
Jezus alles heeft volbracht. Vergeef mij Heer dat ik zo vaak denk dat mijn 
waarheid de Waarheid is. Toon mij Uw eeuwige Waarheid en geef me de diepe 
overtuiging en inzichten om daarin en daarmee te leven. Geef mij discipline 
om te investeren in de relatie met U, door de Heilige Geest. Geest van God, 
onderwijs me de eeuwige wegen en kneedt me om daarin te leven. Na 
Pinksteren is alles veranderd. Neem, Geest van God, de leiding over mijn 
leven en dat van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Toon ons Zijn 
karakter en Zijn Waarheid. Toon ons ook wie wij zelf zijn, zodat we afzien van 
onszelf, maar grijpen naar het eeuwige leven.  



Dag 11

Zondag 5 juni 2022 - Pinksteren


Jezus blies en zei…: Ontvang de Heilige Geest 
  
“En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige 
Geest.” (Johannes .20:22) 
  
Pinksteren is de vierde van de jaarlijkse vastgezette tijden (Moadiem). (Leviticus.23) 
Feesttijden die herinneren aan het Goddelijk ingrijpen waardoor Israël bevrijd werd uit de 
Egyptische slavernij en als Gods volk werd aangenomen. Tegelijk zijn die vastgestelde 
tijden profetische verwijzingen naar Jezus’ volbrachte werk met de mogelijkheid, voor 
ieder mens, op redding en aanneming tot Gods kind. Ze zijn een oproep van JHWH aan 
Zijn kinderen om ze jaarlijks te verkondigen en te herdenken als in een ‘oefening’ of 
‘generale repetitie’ om zicht te krijgen in Gods profetische 
plan voor de wereld in Jezus Christus, als schaduwen die 
Jezus Christus openbaren. (Col.2:16-17) 
  
Pinksteren legt bij de herinnering de aandacht op Gods 
(huwelijks)Verbond met Israël en daarmee verbonden, de 
Tabernakel als Gods woonplaats bij Zijn volk en het 
ontvangen van de Thora (Gods onderwijzing). God Die 
Israël aanneemt als Zijn volk, Zijn eigendom, Zijn oogappel, 
Zijn vrouw. (Ex.5:1 + 19:5 + Deut.32:10 + Jer.3:14) Daarom 
moest God het volk van onder de dwangarbeid van Egypte 
uitleiden, redden uit de slavernij en verlossen uit het oordeel 
over Egypte. Daarvoor was Pascha, Ongezuurde Broden en 
Eerste Oogstfeest nodig. 
  
Pinksteren legt bij de profetische verwijzing de aandacht 
op het Nieuwe Verbond. Hiervoor is ons Pascha, Christus, 
voor ons geslacht, Hij leidt ons uit ons ‘oude leven’ en redt 
ons uit de slavernij van zonden om  te feesten met ‘ongezuurde broden’ van zuiverheid en 
waarheid. (1 Korinthe 5:7-8)  Hij verlost ons van het oordeel doordat Hij de dood overwon 
op het ‘feest van de eerste oogst’. (Hebreeën 2:14-15) 

Het Nieuwe Verbond is Gods enige manier om Zijn (huwelijks)Verbond te redden. Het 
Verbond dat verbroken is door Zijn bruid die ‘hoereerde’ in ongehoorzaamheid aan God, 
haar Man; Gods straf hierover is de dood voor de ‘overspelige’.  

Maar God… Hij koos in Zijn grote liefde en trouw om ‘de onschuldige Bruidegom’, Zijn 
Eigen Zoon, plaatsvervangend te laten sterven. Jezus, de Middelaar van het Nieuw 
Verbond heeft alle voorwaarden om Gods (huwelijks)Verbond te doen slagen op Zich 
genomen, Zijn vergoten bloed is de basis. (Hebreeën.8:8-13) Hij verenigt gelovigen uit de 
Joden en de heidenen tot één lichaam om tot God te naderen. (Efeze 2:11-18 + Hebreeën 
9:15) Hierdoor hebben wij deen aan Gods belofte in Christus en wil Hij ons bekwaam 
maken om dienaar te zijn van dit Verbond in de Geest. (Efeze 3:+ 2 Korinthe 3:3-9) Onder 
dit Verbond wast Jezus Zijn gemeente met het waterbad van het Woord en blaast Hij Zijn 
adem over haar uit om haar met Zijn Heilige Geest te vullen.  

In Woord en Geest behoudt Hij Zijn Gemeente. (Efeze 5:23-33 + Handelingen 2:1-4) 
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Voor wie meer wil weten: 

Lees het hele Bijbelgedeelte: Johannes 19:25-30 + Johannes 20:10-23 
Bestudeer onderstaande teksten 
Genesis 2:7 + Job 33:4 + Psalm 33:6 + Marcus 14:22-26 + Lucas 23:44-47 + Handelingen 
2:1-24, 36-39 + Jeremia 31:31-34 + 32:38-40 + Ezechiel 11:19 + 36:25-27 + Joël 2:28-32 
+ Efeze 1:17-21 + Hebreeën 12:22-25 
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Gebed 

Dank U God dat U, de Schepper, niet alleen de wereld maakte maar ook het 
plan voor Uw schepping. Een plan dat vastligt, hoe hard de volkeren of een 
mensen als individu ook dwarsligt, Uw plan dat uitgevoerd wordt naar Uw wil. 
Leer ons daarom om te bidden zoals U ons leerde “Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde…” 
God we bidden U voor openbaring over Pinksteren in onze harten, in Uw kerk 
en in Uw volk Israël. Leer ons Uw wet en Uw Geest te verstaan. 
Jezus, U hebt Uw opdracht op aarde doorgegeven aan Uw lichaam - de 
Gemeente en we willen belijden dat we zonder Uw Geest deze opdracht niet 
kunnen uitvoeren. Vergeef ons wanneer we dachten het zelf te kunnen en 
zonder Uw Geest allerlei dingen probeerden te verwezenlijken. 
Lees bidden Hand.2 - De Gemeente ontvangt de Heilige Geest om de taak 
van God op aarde uit te voeren en om stand te houden in de verdrukking en 
beproeving. 


