
H.	  Geest	  

Sint	  Niklaas	  05/10/14	  



Thalys	  



Thalys	  techniek	  

•  383	  ton	  
•  200m	  lang	  	  
•  320km/u	  
•  25	  KV	  
•  8800	  KW	  
•  120	  Eerste	  klasse,	  257	  tweede	  klasse	  
•  Brussel	  -‐	  Marseille:	  4u30’	  



De	  H.	  Geest	  als	  merkteken	  
•  Joël	  3,1	  	  Daarna	  zal	  zich	  dit	  voltrekken:	  Ik	  zal	  mijn	  geest	  uitgieten	  over	  al	  wat	  leeT.	  

Jullie	  zonen	  en	  dochters	  zullen	  profeteren,	  oude	  mensen	  zullen	  dromen	  dromen,	  
en	  jongeren	  zullen	  visioenen	  zien;	  zelfs	  over	  slaven	  en	  slavinnen	  zal	  ik	  in	  die	  Xjd	  
mijn	  geest	  uitgieten.	  	  

•  Lucas	  11,13	  	  Als	  jullie	  dus,	  ook	  al	  zijn	  jullie	  slecht,	  je	  kinderen	  al	  goede	  gaven	  
schenken,	  hoeveel	  te	  meer	  zal	  de	  Vader	  in	  de	  hemel	  dan	  niet	  de	  heilige	  Geest	  
geven	  aan	  wie	  hem	  erom	  vragen.’	  	  

•  Handelingen	  1,8	  	  Maar	  wanneer	  de	  heilige	  Geest	  over	  jullie	  komt,	  zullen	  jullie	  
kracht	  ontvangen	  en	  van	  mij	  getuigen	  in	  Jeruzalem,	  in	  heel	  Judea	  en	  Samaria,	  tot	  
aan	  de	  uiteinden	  van	  de	  aarde.’	  	  

•  2	  KorinXërs	  5,5	  	  Hiervoor	  heeT	  God	  zelf	  ons	  gereedgemaakt,	  door	  ons	  de	  Geest	  als	  
onderpand	  te	  geven.	  	  

•  Efeziërs	  1,13	  	  In	  hem	  hebt	  ook	  u	  de	  boodschap	  van	  de	  waarheid	  gehoord,	  het	  
evangelie	  van	  uw	  redding,	  in	  hem	  bent	  u,	  door	  uw	  geloof,	  gemerkt	  met	  het	  
stempel	  van	  de	  heilige	  Geest	  die	  ons	  beloofd	  is	  	  

•  Titus	  3,5	  	  en	  heeT	  hij	  ons	  gered,	  niet	  vanwege	  onze	  rechtvaardige	  daden,	  maar	  uit	  
barmharXgheid.	  Hij	  heeT	  ons	  gered	  door	  het	  bad	  van	  de	  wedergeboorte	  en	  de	  
vernieuwende	  kracht	  van	  de	  heilige	  Geest,	  	  



Kun	  je	  de	  H.	  Geest	  kwijtraken?	  
•  Psalmen	  51,13	  	  verban	  mij	  niet	  uit	  uw	  nabijheid,	  neem	  uw	  heilige	  geest	  

niet	  van	  mij	  weg.	  (Opwekking	  389)	  
	  

•  Mabeüs	  12,32	  	  En	  iedereen	  die	  iets	  ten	  nadele	  van	  de	  Mensenzoon	  zegt,	  
zal	  worden	  vergeven.	  Maar	  wie	  kwaadspreekt	  van	  de	  heilige	  Geest	  zal	  niet	  
worden	  vergeven,	  noch	  in	  deze	  wereld,	  noch	  in	  de	  komende.	  
	  

•  Marcus	  3,29	  	  maar	  wie	  lastertaal	  spreekt	  tegen	  de	  heilige	  Geest,	  krijgt	  in	  
alle	  eeuwigheid	  geen	  vergeving,	  want	  zo	  iemand	  is	  schuldig	  aan	  een	  
onuitwisbaar	  vergrijp.’	  	  
	  

•  Hebr6,4-‐6	  Want	  wie	  ooit	  door	  het	  licht	  beschenen	  is,	  geproefd	  heeT	  van	  
de	  hemelse	  gave	  en	  deel	  gekregen	  heeT	  aan	  de	  heilige	  Geest,	  wie	  het	  
weldadig	  woord	  van	  God	  en	  de	  kracht	  van	  de	  komende	  wereld	  ervaren	  
heeT	  en	  vervolgens	  afvallig	  is	  geworden,	  kan	  onmogelijk	  een	  tweede	  maal	  
worden	  bekeerd,	  omdat	  zo	  iemand	  voor	  zichzelf	  de	  Zoon	  van	  God	  
opnieuw	  kruisigt	  en	  aan	  bespofng	  blootstelt.	  	  



•  Romeinen 8 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van 
de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde 
en de dood. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar 
door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, 
maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen 
natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Wie zich door 
zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden 
door de Geest, want de Geest van God woont in u.  

 
•  Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als 

u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, 
zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U 
hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest 
ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, 
Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 
 

•  Galaten 2:19b-20 Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in 
mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad 
en zich voor mij heeft prijsgegeven. 

Weerstand	  



Remmingen	  op	  de	  H.	  Geest	  
•  1	  KorinXërs	  3,16	  	  Weet	  u	  niet	  dat	  u	  een	  tempel	  van	  God	  bent	  en	  dat	  de	  Geest	  van	  God	  in	  uw	  

midden	  woont?	  	  
•  Galaten	  3,3	  	  Bent	  u	  werkelijk	  zo	  dwaas	  weer	  op	  uw	  eigen	  kracht	  te	  vertrouwen,	  en	  niet	  

langer	  op	  de	  Geest?	  	  
•  Galaten	  6,8	  	  Wie	  op	  de	  akker	  van	  zijn	  zondige	  natuur	  zaait	  oogst	  de	  dood,	  maar	  wie	  op	  de	  

akker	  van	  de	  Geest	  zaait	  oogst	  het	  eeuwige	  leven.	  	  
•  Efeziërs	  5,18	  	  Bedrink	  u	  niet,	  want	  dat	  leidt	  tot	  uitspafngen,	  maar	  laat	  de	  Geest	  u	  vervullen	  	  
•  1	  Tessalonicenzen	  4,8	  	  Dus	  wie	  deze	  voorschriTen	  verwerpt,	  verwerpt	  niet	  een	  mens,	  maar	  

God,	  die	  u	  zijn	  heilige	  Geest	  geeT.	  	  
•  1	  Johannes	  2	  9	  Wie	  zegt	  in	  het	  licht	  te	  zijn	  maar	  zijn	  broeder	  of	  zuster	  haat,	  bevindt	  zich	  nog	  

alXjd	  in	  de	  duisternis.	  10	  Wie	  de	  ander	  lieheeT,	  blijT	  in	  het	  licht	  en	  komt	  niet	  ten	  val	  
•  Judas	  1,19	  	  Het	  zijn	  mensen	  die	  verdeeldheid	  zaaien	  en	  alleen	  op	  het	  aardse	  gericht	  zijn;	  ze	  

hebben	  de	  Geest	  niet.	  	  
•  Galaten	  5:16-‐17	  16	  Ik	  zeg	  u	  dus:	  laat	  u	  leiden	  door	  de	  Geest,	  dan	  bent	  u	  niet	  gericht	  op	  uw	  

eigen	  begeerten.	  17	  Wat	  wij	  uit	  onszelf	  najagen	  is	  in	  strijd	  met	  de	  Geest,	  en	  wat	  de	  Geest	  
verlangt	  is	  in	  strijd	  met	  onszelf.	  Het	  een	  gaat	  in	  tegen	  het	  ander,	  dus	  u	  kunt	  niet	  doen	  wat	  u	  
maar	  wilt.	  	  



Boosters	  
•  Galaten	  5,22	  Maar	  de	  vrucht	  van	  de	  Geest	  is	  liefde,	  vreugde	  en	  

vrede,	  geduld,	  vriendelijkheid	  en	  goedheid,	  geloof,	  
	  

•  Efeziërs3,6	  	  Moge	  hij	  vanuit	  zijn	  rijke	  luister	  uw	  innerlijke	  wezen	  
kracht	  en	  sterkte	  schenken	  door	  zijn	  Geest,	  	  
	  

•  Romeinen	  12,11	  	  Laat	  uw	  enthousiasme	  niet	  bekoelen,	  maar	  laat	  u	  
aanvuren	  door	  de	  Geest	  en	  dien	  de	  Heer.	  	  
	  

•  2Timoteüs1,7	  	  God	  heeT	  ons	  niet	  een	  geest	  van	  laharXgheid	  
gegeven,	  maar	  een	  geest	  van	  kracht,	  liefde	  en	  bezonnenheid.	  	  
	  

•  Efeziërs	  6:10-‐11	  Ten	  slobe,	  zoek	  uw	  kracht	  in	  de	  Heer,	  in	  de	  kracht	  
van	  zijn	  macht.	  Trek	  de	  wapenrusXng	  van	  God	  aan	  om	  stand	  te	  
kunnen	  houden	  tegen	  de	  listen	  van	  de	  duivel.	  	  


