
Zeg Oscar… ik heb een vraag over de HEILIGE GEEST  
 

“In de Bijbel lees je over de doop in de Heilige Geest. In het NT manifesteerde de geest zich vaak heel 

zichtbaar. Waarom gebeurt dit nooit in onze gemeente? Of moeten we daarvoor naar diensten met Jan 

Zijlstra of Toronto?”  
 

Beste Henk, 

 

Bedankt voor je vraag. Ik vind het heel goed dat je over deze dingen nadenkt, er vragen over hebt en er meer 

over wilt weten. Je hebt helemaal gelijk dat de Bijbel spreekt over de doop in de Heilige Geest (je kunt 

overigens ook zeggen “doop met de Heilige Geest” of “doop van de Heilige Geest”, alle drie komen voor en 

slaan op hetzelfde). Toen Johannes de Doper mensen doopte zei hij: “Ik doop u met water tot bekering, maar 

Hij die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen 

met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur 

bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur” (Matt. 3:11,12). 

 

Johannes de Doper voorspelde dat de Here Jezus later zijn Geest zou uitstorten over zijn volgelingen. Dat is voor het eerst gebeurd 

op de Pinksterdag. Toen waren er inderdaad ook zichtbare tekenen van de aanwezigheid van de Geest, een geluid als van een 

windvlaag, tongen van vuur, en ze begonnen in andere talen te spreken. In hoofdstuk 4 lezen we dat de plaats waar zij bij elkaar 

waren “werd bewogen” en dat ze het woord van God met vrijmoedigheid spreken. En in hoofdstuk 8 lezen we, dat wanneer de 

Heilige Geest over het huis van Cornelius komt, ook deze groep mensen in talen spreken en God grootmaken. Er zijn dus zichtbare 

tekenen.  

 

We moeten echter niet de conclusie trekken dat het dus altijd zo moet gaan. Wat we goed moeten beseffen is dat er in het boek 

Handelingen een langzame en moeizame overgang is van gelovigen uit de Joden alleen naar gelovigen uit zowel Joden als heidenen 

(niet-joden). Het was voor de Joodse gelovigen in Jezus heel moeilijk te accepteren dat ook niet-joden bij het volk van God zouden 

kunnen gaan horen. Ondanks dat dat door de profeten en de Here Jezus vaak was gezegd, dachten ze nogal exclusief. Daarom geeft 

God ook, wanneer eenmaal de eerste groep heidenen tot geloof komt (het huis van Cornelius), een heel duidelijk en zichtbaar teken 

van de uitstorting van de Geest. Ze spreken in vreemde talen (of: tongen), net als de discipelen hebben gedaan op de eerst 

Pinksterdag. Het is dus een historisch moment. Wanneer Petrus en de zijnen dit eenmaal hebben zien gebeuren zegt Petrus: “Zou 

iemand het water kunnen weren om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen?” (Hand. 10:47). Toen beval 

hij hen te dopen in de naam van Jezus Christus, wat het uiterlijke teken is van het gaan horen bij de gemeente. Terwijl Petrus er 

aanvankelijk niets voor voelde om het huis van Cornelius binnen te gaan (het was voor Joden verboden het huis van een niet-jood 

binnen te gaan), worden deze heidenen nu zelfs gedoopt! Ze mogen er helemaal bijhoren! Om de apostelen en de discipelen zover te 

krijgen was het nodig dat God buitengewone tekenen gaf van zijn aanwezigheid en gunst.  

 

Maar wanneer Paulus vervuld wordt met de Heilige Geest lezen we niets over het spreken in tongen (Hand. 9:18). Wel wordt hij 

genezen van zijn tijdelijke blindheid. Wat ik bedoel duidelijk te maken is, dat we niet te strak moeten zeggen dat het bij de doop met 

de Heilige Geest zus of zo moet gaan.  

 

Dat de Geest van God zich nooit zichtbaar in onze gemeente manifesteert, wat je suggereert in je vraag, dat zou ik daarom ook niet 

willen zeggen. Een aspect van het werk van de Heilige Geest, wat ik veel belangrijker vind dan spreken in tongen of andere 

lichamelijke uitingen, is dat mensen overtuigd raken van hun zonden en tot bekering komen. Dat ze verdrietig worden vanwege wat 

ze God en anderen mensen hebben aangedaan. Dat ze hun zonden gaan zien zoals die zijn, dwaas, onrein, alles kapot makend. In de 

tekst die ik hierboven aanhaal, over wat Johannes de Doper zegt over de doop met de Geest, komt ook heel duidelijk het reinigende 

werk van de Here Jezus naar voren. Het vuur van de Geest brandt het onreine in ons hart weg. Opdat we straks, bij het laatste 

oordeel, niet bij het kaf horen maar bij het graan. Ik heb verslagen gelezen van echte opwekkingen, waarbij de invloed van de Heilige 

Geest werd afgemeten aan de stilte die er onder de hoorders was tijdens en nadat het Woord van God werk gepredikt. Ook die stilte 

kan een merkbaar teken zijn van het werk van de Geest. Wanneer mensen ellendig en wanhopig een kerkzaal binnenlopen en ze gaan 

weg met een hart onder de riem, een zeker weten dat God bij hun is in hun moeite, is ook dat een zichtbaar teken van het werk van de 

Geest. En zo kunnen we doorgaan.  

 

Het zou daarom wel heel karig van God zijn wanneer we voor het werk van de Geest naar Jan Zijlstra of naar T.B. Joshua moeten 

gaan. Gods Geest is aan het werk, over de einden der aarde! Ik geloof met heel mijn hart dat God ook vandaag de gave van het 

spreken in tongen in geeft, mensen kan en wil genezen, en dat ook doet, mensen aanraakt waardoor ze gaan huilen, of niet ander 

kunnen dan neerknielen. Ik geloof dat mensen ervaringen met engelen kunnen hebben. En zo is er nog veel meer. God geeft in zijn 

genade wat wij nodig hebben. Waar we voor moeten oppassen is  om het werk van de Geest te beperken tot datgene wat hier of daar 

door deze of gene wordt ervaren, en te zeggen dat het daarom overal zo moet gaan als daar of zoals het bij die persoon is gegaan.  

 

Henk, laten we bidden om meer van het werk van de Heilige Geest in ons leven en in onze gemeente. Zonder de kracht van de 

Heilige Geest kunnen we niet getuigen van Jezus zijn. En laten we daarbij aan de Almachtige God overlaten op welke wijze en in 

welke mate Hij zijn Geest over ons zal uitstorten.  

 

Ik wens je vrede toe. Shalom. Prachtig woord vind ik dat. 

 

Oscar 

 


