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Bijbels dagboekje over de vervulling met de Heilige Geest 
en Zijn gaven

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: 
Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren 

en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 
(Joël 2:28,29)

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken 
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

(Handelingen 2:4)

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word 
vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en 
dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze 
Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. 

(Efeziërs 5:18-21)

door M.D.Geuze
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Toelichting illustratie door Marion de Jong
Toen ik het verzoek kreeg voor een illustratie voor de omslag van dit boek, was ik 
die vroege ochtend in gebed. Ik vroeg om meer van de Heilige Geest. Er kwam een 
gedachte in me op en ik begreep  dat de Heere  zei: ‘Als Ik wil komen, vind ik dan 
een landingsplaats?’ Het was een gewetensvraag. Mijn antwoord was: ‘Ja, mijn hart 
is een landingsplaats.’ En ik zag dat harten zich openden en de Heilige Geest als 
een duif neerdaalde op deze landingsplaats.
 Zijn we bereid het onverwachte, het andere, het nieuwe van God te ontvangen 
tegelijk met dat waar we om vroegen? Of  bevalt de vorm,  het onverwachte en het  
andere  ons niet  en houden we af? Laat ons hart een landingsplaats worden voor 
de Heilige Geest en Zijn gaven!

Nunspeet, voorjaar 2017
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Woord vooraf

Waarom opnieuw een boekje over de vervulling met de Heilige Geest 
en Zijn gaven? Niet omdat er geen goede boeken over dit onderwerp 
zijn. Achterin vindt u een aantal titels van boeken die de moeite waard 
zijn om te lezen. De reden waarom dit boekje verschijnt is de nood 
van Christus’ Gemeente. Volgens mijn waarneming heeft Christus’ 
Gemeente in ons land de betekenis van Pinksteren nog steeds niet 
ontdekt, voor haar opbouw en uitbouw: haar zendingsopdracht, 
dichtbij en ver weg. Daarom komt ze nog niet tot haar bestemming: 
het leven van de verheerlijkte Jezus zichtbaar maken én Zijn werk 
voortzetten, tot verheerlijking van God. Gelukkig zijn er uitzonderin-
gen in het algemene kerkelijke leven en daar dank ik God voor. Jezus, 
het Hoofd van de Gemeente, heeft voor een uitstekende toerusting 
gezorgd: Zijn bedieningen van apostelen, profeten, evangelisten, her-
ders en leraars, ouderlingen en diakenen, enz. én voor een overvloed 
van gaven van Zijn Geest. De bedieningen als een veilige bedding 
voor de stroom van Zijn gaven. Wanneer ik om me heen kijk, merk ik 
weinig bezinning op Jezus’ toerusting van Zijn Gemeente en weinig 
gebed om Zijn bedieningen en om de gaven van Zijn Geest. Hoe komt 
dit toch? 

Eerder heb ik aandacht gevraagd voor dit onderwerp in De Zegen 
van Pinksteren, Heerenveen, 1998, in De Geest verlangt naar meer. 
Over de vervulling met de Heilige Geest en Zijn gaven, door G. Boer 
en C. Graafland, Nunspeet, 2007 en in Help! Christus’ Gemeente is in 
nood. Bidden om de Bedieningen in de Gemeente, Nunspeet, 2011. 
Nu heb ik voor de dagboek-vorm gekozen om het bijbels onderwijs zo 
beknopt en duidelijk mogelijk bij de lezers te brengen. Elke dag een 
stukje onderwijs, dat kan toch moeilijk teveel zijn?

In de inhoudsopgave ontbreekt de gave van profeet-zijn – de bedie-
ning van profeet - , omdat deze bij de gave van profetie (hoofdstuk 18) 
aan de orde komt.

Hartelijk dank aan allen die deze uitgave hebben mogelijk gemaakt. 
Bovenal dank ik de HEERE voor Zijn hulp!



Mijn gebed is: ‘HEERE God, laat deze uitgave meewerken aan het 
herstel, de opbouw en de uitbouw van Christus’ Gemeente én tot de 
komst van Zijn Koninkrijk voor Israël en de volken’! 

M.D.Geuze

‘…en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo 
waren’. (Handelingen 17:11)

Nunspeet/Sint-Annaland, voorjaar 2017
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1
God de Vader belooft de vervulling

Lezen: Handelingen 2:14-21

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: 
Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren 
en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en 
vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de 
maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzag-
wekkende.

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroe-
pen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal 
ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ont-
komen zijn, die de HEERE roepen zal. (Joël 2:28-32)

Vóór Zijn hemelvaart beveelt Jezus Zijn leerlingen in Jeruzalem te 
blijven en de belofte van Zijn Vader te verwachten, die ze van Hem 
gehoord hebben (Hand.1:4). Die belofte gaat over gedoopt worden in 
de Heilige Geest: ondergedompeld worden in de waterstromen van de 
Geest. Het Nieuwe Testament gebruikt verschillende woorden voor 
wat erop Pinksteren en daarna gebeurt: gedoopt worden in de Geest, 
de Geest Die op/over mensen komt, vervuld worden met de Geest, de 
uitstorting van de Geest, enz.. Al deze woorden wijzen op volheid en 
overvloed; niet een paar druppels, maar een stortbui. Aan welke belof-
te uit het Oude Testament Jezus hier denkt, vertelt Lukas niet. Maar 
Petrus - vervuld met de Geest - haalt in zijn toespraak de profetie van 
Joël aan. Wat er op het Joodse Wekenfeest in Jeruzalem gebeurt, is 
volgens hem een vervulling van deze profetie. Zo wordt de profetie 
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van Joël over de uitstorting van de Heilige Geest de meest bekende 
(Hand.2:14-21).

Petrus - uitgedaagd door de spotters - zegt kort en krachtig: ‘Dit is 
dat. Wat hier gebeurt, is door Joël voorzegd’. Hij leidt Joëls profetie in 
met: ‘En het zal zijn in de laatste dagen zegt God – Joël begint met: 
‘Daarna zal het geschieden’ - terwijl Petrus het laatste gedeelte ervan 
over de berg Sion en Jeruzalem weglaat. Blijkbaar is dit nu nog niet 
aan de orde. De voorafgaande en volgende profetieën bij Joël en zijn 
spreken over alle vlees - terwijl in Handelingen 2 de Geest alleen op 
Joden en Jodengenoten wordt gestort - Petrus’ woorden over de laatste 
dagen en over de uitstorting van Mijn Geest in plaats van Mijn Geest in 
Joëls profetie, doen een overvloediger vervulling verwachten. In Han-
delingen 8 wordt de Geest uitgestort op Samaritanen en in Handelin-
gen 10 op heidenen. De eerstelingszegen in Jeruzalem doet uitzien 
naar de volledige vervulling van deze profetie in de toekomst. De aan-
neming van Israël in het laatste der dagen zal zijn een ‘leven uit de 
doden’ (Rom.11:15), voor Israël en voor de volken. Wat een verwach-
ting! Laten we om de volledige vervulling van de belofte van de Vader 
bidden, eensgezind en volhardend!

Gebed
Hemelse Vader, hartelijk dank voor alle beloften over de uitstorting van 
Uw Geest en voor hun vervulling tot vandaag toe.
Ga door met die vervulling in Uw Gemeente, in Uw volk Israël en in de 
volken. In Jezus’ Naam. Amen.

Om over na te denken
1. Ken je nog meer beloften over de uitstorting van de Heilige Geest 

in het Oude Testament?
2. Wat helpt je om met deze beloften bezig te zijn?
3. Zijn deze beloften al in jouw leven vervuld? Ja, hoe? Nee, waarom 

niet?
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2
Jezus, de Messias, geeft de vervulling

Lezen: Handelingen 2:14-36

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 
Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte 

van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat 
u nu ziet en hoort.

David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De 
Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat 
Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten.

Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een 
Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd 
hebt. (Handelingen 2:32-36)

Zodra de Heilige Geest is uitgestort, getuigen Jezus’ leerlingen van de 
grote werken van God. De Geest maakt Jezus groot. De grote werken 
van God zijn: Jezus’ komst en werk, Zijn kruis en opstanding, Zijn 
hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Daar gaat 
Petrus’ toespraak over. De Geest opent de Schriften van het oude ver-
bond voor hem. Hij krijgt inzicht in de profetie van Joël en in de 
Psalmen van David. Jezus van Nazareth is gekruisigd en opgestaan 
naar de Schriften. Hij leeft en Hij werkt! Jezus’ apostelen zijn daar 
getuigen van. Ze getuigen van wat ze gezien en gehoord hebben. Hun 
boodschap is betrouwbaar. ‘Er is geschied en er staat geschreven’! 
Petrus krijgt inzicht in de werken van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest. God de Vader heeft Jezus aangewezen door krach-
ten, wonderen en tekenen. Overeenkomstig Zijn raadsplan en voor-
kennis is Jezus gekruisigd en opgewekt. God de Vader heeft Hem door 
Zijn rechterhand verhoogd om aan die rechterhand plaats te nemen 
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in Zijn troon. Van de Vader heeft Hij ‘de belofte van de Heilige Geest 
ontvangen’. Jezus – verhoogd door Zijn Vader - heeft de beloofde Hei-
lige Geest nu ontvangen als de Koning-Priester op de troon in volheid 
en overvloed. De Vader heeft Zijn werk op aarde beloond en bekroond. 
Aan Hem is gegeven alle (vol)macht – bevoegdheid - in de hemel en 
op de aarde! En wat is nu Jezus’ eerste regeringsdaad? Zijn Geest uit-
storten, in overvloed geven, aan Zijn Gemeente op aarde. ‘Wat u nu 
ziet en hoort’: mensen vol van de Heilige Geest, die in klanktaal God 
loven en anderen Gods grote werken in hun moedertalen vertellen. 
Het hele huis van Israël – alle Joden en Jodengenoten – moeten nu 
zeker weten, dat God de Vader Jezus tot een Heere (kurios) en Christus 
gemaakt heeft. Hij is Heer, Gebieder, en de verwachte Messias (chris-
tos), de Gezalfde van de HEERE. Als de Christus – gezalfd met de 
Heilige Geest – doet Hij christenen – gelovigen – in Zijn zalving delen. 
Bruidegom en bruid leven in gemeenschap van goederen. Wat een 
liefde en rijkdom!

Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor Uw grote liefde en zorg voor Uw Gemeente, 
voor de uitstorting van Uw Geest over haar.
Geef, dat we ons dagelijks door Uw Geest laten vullen om voor U te leven 
en van U te getuigen. Uit genade. Amen.

Om over na te denken
1. Jezus heeft de Geest ontvangen bij Zijn doop (Mt.3:16; Joh.1:33,34; 

3:34) en ontvangt Hem nu opnieuw bij Zijn verhoging door de 
Vader (vers 33). Is er verschil?

2. Jezus zegt, dat de Vader de Geest geeft (Lk.11:13; Joh.14:26). Hoe 
moet je dit verstaan?

3. Hoe deel je in de vervulling met de Geest (Joh.7:37-39)?
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3
De Heilige Geest is de inhoud  

van de vervulling

Lezen: Jesaja 11:1-10

Op Hem (de Messias) zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.

Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen 
naar wat Zijn oren horen.

Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van 
het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde 
slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal 
Hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heu-
pen zijn en de waarheid de gordel om Zijn middel. (Jesaja 11:2-5)

De profeet Jesaja voorzegt de komst van de Messias uit het konings-
huis van David. Een afgehouwen stronk zal nieuw leven voortbren-
gen. Op Hem rust de Geest van de HEERE, de Verbondsgod van 
Israël. Hij rust Hem toe voor Zijn taak als koning. Zoals de Geest in 
het verleden op David gerust heeft, zo zal Hij rusten op zijn grote 
Zoon. De Geest wordt nader omschreven als de Geest van wijsheid en 
inzicht, van raad en sterkte, van de kennis en de vreze des HEEREN. 
Drie paar eigenschappen van de Geest als genadegaven aan een koning 
om het land goed te regeren. De Geest is de bron van deze gaven. 
Wijsheid is de gave om doelgericht te leven, naar de orde van God die 
Hij in Zijn schepping heeft gelegd, tot welzijn van allen. Verstand of 
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inzicht is de gave om zaken te doorzien. Raad en sterkte zijn gaven voor 
militaire organisatie en kracht. Kennis en de vreze des HEEREN zijn 
gaven van kennis van en eerbied voor HEERE. Kennis kan ook 
betrekking hebben op andere zaken. Eerbied voor God geeft een aan-
gename geur aan de Messias. In Zijn oordeelsvelling laat Hij Zich niet 
leiden door wat Hij ziet of hoort. Aan de armen en de zachtmoedigen 
doet Hij recht. Het kwade bestrijdt Hij en de goddelozen straft Hij. 
Gerechtigheid en waarheid zijn een gordel om Zijn middel. De gordel 
is belangrijk om de kleding op te schorten, om te kunnen optreden. 
Recht en waarheid kenmerken Zijn handel en wandel. Zo kondigt 
Jesaja de komst van de Messias aan. In Jezus is deze profetie vervuld. 
Hij komt als de rechtvaardige Koning en Vredevorst.

Hier worden gaven van de Geest genoemd voor de Messias. In 
Jezus’ bediening worden ze zichtbaar. De Heilige Geest rust op Hem 
en Hij is vol gaven van Hem. Vol van de Geest strijdt Jezus met satan 
in de woestijn en overwint hem. In de kracht van de Geest keert Hij 
terug naar Galilea om daar met Zijn werk te beginnen. De gaven van 
de Geest zijn Zijn gereedschapskist!

Gebed
God van Israël, dank U voor deze profetie over Jezus’ komst, toerusting en 
werk en voor haar vervulling in Hem.
Geef dat we Uw Geest Zijn werk laten doen in ons, voor ons en door mid-
del van ons. In Jezus’ Naam. Amen.

Om over na te denken
1. Weet je nog andere gaven van de Geest in het Oude en Nieuwe 

Testament?
2. Welke betekenis hebben deze gaven voor je persoonlijke leven?
3. De Heilige Geest is Gave én Gever. Hoe?
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4
Jezus, de Messias, wordt vervuld

Lezen: Lukas 3:21,22; 4:1-15

En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een 
duif en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij 
gezonden heeft om te dopen met (Gr. in) water, Die had tegen mij gezegd: 
Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die 
met (Gr. in) de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Hij 
de Zoon van God is. (Johannes 1:32-34)

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt 
was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige 
Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er 
kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb 
Ik Mijn welbehagen. (Lukas 3:21,22)

Voordat Jezus op ongeveer dertigjarige leeftijd met Zijn werk in Israël 
begint, laat Hij Zich dopen in het water van de rivier de Jordaan; de 
grensrivier die toegang geeft tot het beloofde land. Jezus is zonder 
zonde en heeft de doop van de bekering tot vergeving van zonden niet 
nodig. Toch vraagt Hij aan Johannes de Doper om Hem te dopen. 
Deze wil Hem hiervan terughouden, maar Jezus haalt Johannes over 
om dit toch te doen, ‘want op deze wijze past het ons alle gerechtig-
heid te vervullen’ (Mt.3:15); Gods gerechtigheid, waaraan Hij wil en 
zal voldoen, tot op het kruis. Jezus wil één worden met Zijn volk in 
zonde en schuld; in hun plaats! Zijn waterdoop in de Jordaan – daarin 
ondergaan en daaruit opkomen – beeldt af Zijn kruisdood en Zijn 
opstanding uit de doden. Gehoorzaam aan Zijn Vader vernedert Hij 
zich. Na Zijn doop blijft Hij bidden; om de vervulling met de Heilige 
Geest? Dat is heel goed mogelijk. Een voorbeeld voor ons wanneer we 


