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Volledige wedergeboorte in drie stappen die een geheel vormen;
1. bekering (bekering van ongeloof), 
2. waterdoop 
3. Geestesdoop. 

Proces van wedergeboorte:
 Het hele proces van de wedergeboorte is een werk van de heilige Geest. 
 De mens speelt daarin een rol door de prediking van het evangelie, het dopen van de pasbekeerde en het 

opleggen van handen voor het ontvangen van de Geest. 
◦ Het zijn de discipelen van Jezus die dopen in water, 
◦ Het is Jezus zelf die doopt in de heilige Geest. 

Verschil tussen de waterdoop en de Geestesdoop.
1. Door bekering en waterdoop wordt de geest van de mens totaal gereinigd en vernieuwd, 
2. God wil meer dan de verandering zelf. Hij wil ook getuigen van die verandering, bevestigen aan jou, dat

Hij dat wonder heeft verricht. Daarom geeft Hij door de Geestesdoop zijn Geest in het binnenste van de 
persoon om te getuigen van die verandering. 
 Rom 8:16 Zoals ook Paulus zegt: Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
 Ef 4:30 De inwonende heilige Geest is voor de nieuwe gelovige 'zegel' die hem de innerlijke 

zekerheid geeft, dat hij het eigendom is van de Here Jezus. 

Karakter van de heilige Geest.
Om een persoon beter te leren kennen zal je, je moeten verdiepen in die persoon. 
Gal 4:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
De liefde (agape) zoals dat in de bijbel beschreven staat is een onvoorwaardelijke liefde, deze liefde is niet op 
zichzelf gericht. 
Fil 4:7 De vrede Gods die elk verstand te boven gaat, daar heb je bovennatuurlijke openbaring van de

Geest zelf nodig

Symbolen en eigenschappen van de persoon van de heilige Geest. 
Water - Joh 4:14, 15; 7:37, 38 Het water als beeld van een bruisende fontein die niet stopt.
Vuur - Mat 3:11; Hand 2:3 Vuur kan verschillende betekenissen hebben,  het vuur van ordeel

maar ook het vuur dat verwarmt en verlicht. Daarnaast is het vuur 
louterend 

Wind - Joh 3:8 De Geest van God is als een wind en gaat waarheen hij wil, je voelt 
het wel maar ziet het niet. Het heeft iets ongrijpbaars. 

Olie - 1 Joh 2:27 in het OT werd olie oa. gebruikt als heilige zalving bij de
ambtsaanvaarding van de priesters. In NT zien we dat de zalving van 
de heilige Geest ons leert over alle dingen.

Regen - Hos 6:3; Joel 2:23, 28 Een beeld van zegen, de vroege en de late regen. God zal zijn 
Geest over ons doen uitstorten.

Duif - Joh 1:32 Een kenmerk van een duif is zijn argeloosheid.
Wijn - Hd 2:12, 13; Ef 5:18 Een beeld van vreugde en blijdschap. Jezus bewaarde de beste wijn 

voor het laatst toen Hij het water in wijn veranderde op de bruiloft te 
Kana. Dit is beeld van de  heilige Geest die uitgestort zou worden na 
de hemelvaart van Jezus (Joh 2:1-11).

Intimiteit met de heilige Geest.
Joh 14:16-18 Ik kom tot u. Jezus belooft ons hier de heilige Geest die altijd bij ons zal zijn. Met andere 



woorden, Jezus tot ons door de heilige Geest. 
2 Kor 13:13 De heilige Geest is een persoon die echt en reëel is, en waar je persoonlijke relatie mee 

kunt hebben.    
Hand 15:28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan 

dit noodzakelijke. 
Hand 16:6-10 De heilige Geest ons kan leiden in de juiste richting, het is als het ware een  

samenwerking tussen de heilige Geest en de mens. En zij gingen door het Frygisch-
Galatische land, 

Ef 4:30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der 
verlossing. Het bedroeven van de heilige Geest staat hier in verband met wandelen in 
liefde (gehoorzaamheid aan het gebod dat Jezus ons gaf). 

Ef 5:18 En wordt vervult met de heilige Geest, legt direct een link met dankzegging, lofprijs en 
aanbidding. 

 
Namen van de heilige Geest.
De naam heilige Geest komt in het OT twee maal voor 
Psalm 51:13; Jesaja 63:10, in de meeste gevallen wordt de term de Geest des Heren gebruikt. 

OT gebruikt het Hebreeuwse woord roeach (adem)  
NT het Griekse woord Pneuma (wind, geest, adem) gebruikt wordt. 

Verschillende termen in het NT voor de heilige Geest die verwijzen  naar de heilige Geest zij het in andere 
bewoordingen.

 trooster (Johannes 14:16). 
 Geest van God, 
 Geest van Jezus 
 Geest van Christus

Het werk van de heilige Geest.
a. Voor ons persoonlijk

 De heilige Geest getuigt met onze geest dat wij Gods kinderen zijn, zodat wij de zekerheid hebben Gods
kinderen te zijn (Rom 8:14-17).

 De heilige Geest heiligt ons (2 Tes 2:13).
 De heilige Geest leert ons de weg van God te bewandelen en maakt ons bekwaam (Joh 14:26; 1 Joh 

2:27).
 De heilige Geest wordt aan ons gegeven opdat ook wij van Jezus kunnen getuigen met kracht (Joh 

15:26, 27; Hand 1:8). 
 De heilige Geest geeft openbarings gaven (1 Kor 12:7) 
 De heilige Geest spreekt tot ons (Hand 8:29; 10:19; Op 2:7).
 Door het bidden in nieuwe tongen, bid de heilige geest door ons, Hij helpt ons in het gebed (Rom 8:26).
 De heilige Geest heeft ons levend gemaakt voor God (Rom 8:11).

b. Algemeen
 De heilige Geest maakt de gelovigen tot een lichaam (1 Kor 12:13).
 De heilige Geest stelt mensen aan en zend mensen uit (Hand 13:2).
 De heilige Geest helpt bij het opbouwen van de gemeente (Hand 9:31).
 Het is de heilige Geest die boze geesten uitdrijft (Mat 12:28).
 De heilige Geest overtuigd van zonde en gerechtigheid en van oordeel (Joh 16:7-11)
 De heilige Geest maakt dat wij wedergeboren worden door het geloof in Jezus Christus (Joh 3:5-7; 14, 

15).
 De heilige Geest doorzoekt alle dingen en openbaart Gods heilsgeheimen (1 Kor 2:10).
 De wet brengt dood voort maar de heilige Geest maakt levend (2 Kor 3:6).


