11. Het werk van de Heilige Geest
A. Inleiding
1. Christus en de Heilige Geest
Er is een nauwe band tussen Christus en de Heilige Geest. We kunnen los van Christus niet
over het werk van de Geest spreken (Joh. 16:14). Het werk van Christus en het werk van de
Heilige Geest is één werk. De Geest werkt uit wat Christus heeft gedaan.
2. De kerk en de Heilige Geest
De Geest schept de kerk die het lichaam van Christus is. De kerk is vrucht van het werk van
de Geest.
3. De drie-enige God
Alles is het werk van de drie-enige God. De drie-enige God is één. Hij openbaart Zich in drie
gestalten: Vader en Zoon en Heilige Geest. De Vader en de Zoon zijn één (Joh. 5:19-23;
10:30; 14:9). De Geest en de Zoon zijn ook één (2 Kor. 3:17). De Geest en de Zoon zijn twee
verschillende wijzen van de aanwezigheid van God. Beide gaan van de Vader uit. Irenaeus:
‘Het Woord (de Zoon) en de Geest zijn de twee handen van God’.

B. De aanwezigheid van God
1. Incarnatie
Incarnatie = vleeswording, menswording. God is mens geworden in Christus (Joh. 1:14). Naar
Zijn menselijke natuur is Christus niet meer op aarde, wel naar Zijn goddelijke natuur, door
Zijn Geest.
2. Inhabitatie
Inhabitatie = inwoning. Door Zijn Geest woont Christus bij ons in en vernieuwt Hij ons leven.
Hierbij gaat het om de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens.
Dat brengt strijd met zich mee (Gal. 5:17 e.v.). De zichtbare expressie van deze inwoning is:
liefde (Gal. 5:22).

C. De Heilige Geest en de kerk
1. Kerk niet zonder Heilige Geest
Een kerk zonder de Heilige Geest is ondenkbaar. De kerk kan zonder de Geest niet bestaan.
Waar de kerk of Christus los gezien worden van de Heilige Geest, daar gaat het fout. Dan komen we in de sfeer van menselijke gevoelens en emoties.
2. Geest en sacrament
De sacramenten zijn bedoeld om het heil in Christus en het leven in Hem te vieren. Zij zijn
ook uitdrukking van de eenheid: met Christus en met elkaar. In de viering van de sacramenten
is Christus door Zijn Geest aanwezig.
3. Christus als de Gekruisigde
In het evangelie is er een concentratie op Christus als de Gekruisigde (Hand. 2:36; 1 Kor.
2:2). Aan het kruis is de toegang tot God ontsloten. Tegelijk belijden we de Gekruisigde als
de Opgestane.

D. Wat de Geest zegt
1. Geen eigen weg
Het is duidelijk: de Geest gaat geen eigen weg. Hij werkt vanuit Christus. En Hij gebruikt het
Woord. Waar het Woord opengaat, spreekt Hij (Openb. 2en 3).
2. Christocentrisch
De Geest is Christocentrisch. Hij doet alles met het oog op Christus. De kerk luistert naar het
spreken van de Geest over Christus.

3. Mystieke eenheid met Christus
Als wij het Woord horen en geloven, dan is dat het werk van Christus. Het geloof is een gave
van de Geest. Het geloof is de band die de Geest met Christus legt. Er ontstaat een mystieke
eenheid met Hem.
4. Lichaam van Christus
De kerk is het mystieke lichaam van Christus. De persoonlijke mystieke eenheid met Christus
is niet los te zien van de gezamenlijke mystieke eenheid met Christus.

E. Ten slotte
Om over na te denken:
Het geloof en de kerk zijn vrucht van het werk van de Heilige Geest.

