Wie is de Heilige Geest?
Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest.

De vraag op zich is best opmerkelijk. De vraag luidt niet wat is, maar wie is de Heilige Geest? De
Heilige Geest heeft niets te maken met “het” of “iets“, integendeel want de Bijbel laat
overduidelijk zien dat Hij een Persoon is. Hij is de Geest van God en wordt door Jezus Christus zelf
genoemd als één van de Personen van de “Drie-eenheid”. Jezus draagt ons op om mensen te
dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. [1] Maar Jezus noemt Hem ook de
Trooster.[2] Een trooster is iemand die troost en helpt. Nog een bewijs dat de Heilige Geest een
Persoon is.
Na de dood aan het kruis, de opstanding en de Hemelvaart van Jezus Christus, gaf Jezus Zijn
discipelen de opdracht te wachten totdat de Pinksterdag aanbrak. Toen zij gezeten waren, kwam
er plotsklaps uit de hemel een geluid als van een windvlaag en verscheen hun iets als tongen van
vuur. Het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. De aanwezige discipelen werden
allemaal vervuld van de Heilige Geest. [3] De Heilige Geest kwam in het hart van de mens wonen.
Dat is op zich heel bijzonder. Wanneer je de keuze maakt om Jezus te volgen en Christen wordt,
ontvang je de Heilige Geest als een verzegeling.[4] Dichter kan God niet naderen.
De Bijbel laat nog méér zien; de Heilige Geest leidt [5], voorziet van bijzondere bijstand [6],
onderwijst [7], getuigt [8], overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel. [9] Als
Persoon kan Hij bedroefd worden [10], uitgedoofd worden [11], bedrogen worden [12] en zendt Hij
dienstknechten van God uit. [13] De Heilige Geest doorzoekt de diepe dingen van God. [14]
Al met al; met de Heilige Geest kan een relatie aangegaan worden. Paulus zei eens; “Ik en de
Heilige Geest hebben besloten dat……”[15] Dat bewijst van een goede, gezonde relatie. Eens daalde
de Heilige Geest neder als een duif, niet als een roofvogel. [16]
2 Korintiërs 3:17, ”……..…. en waar de Geest des Heren [Heilige Geest] is, is vrijheid.”
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