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Woord vooraf

Lieve lezer,

Dit boek is ontstaan vanuit een diep verlangen om meer te 
leren van de Heilige Geest en opnieuw door Hem vervuld 
te worden. De afgelopen jaren ontdekte ik dat Hij dichterbij 
is dan iets of iemand anders ooit kan zijn, want Hij woont in 
mij. Iedere dag leer ik meer en meer hoe ik Zijn stem kan 
herkennen door Zijn Woord, door mensen die Hij op mijn 
weg brengt, en door Zijn hoorbare stem in mijn hart en 
gedachten, en zichtbaar in de natuur. 

God de Heilige Geest is er. Hij geeft oneindig veel schat-
ten, waarmee Hij ons wil zegenen. De Bijbel vertelt erover, 
en graag wil ik je door middel van dit boek meenemen op 
mijn ontdekkingstocht. In dit boek heb ik een aantal 
gedachten en lessen op papier gezet. Dit zijn gedachten 
over Wie de Heilige Geest is, wat Zijn werk is, en Wie Hij 
voor ons – en in ons – wil zijn. Ik hoop dat de inhoud van het 
boek je helpt om opmerkzamer te zijn op Zijn aanwezigheid 
en Zijn spreken in jouw leven, en op welke wijze je Hem en 
anderen daarin mag en kan dienen. 

De korte vragen aan het einde van ieder thema zijn bedoeld 
om persoonlijk te overdenken en uit te voeren. Na elk 
hoofdstuk staan gespreksvragen die in een bijbelstudie-
groep of bij een vrouwenkring kunnen worden besproken. 
Het is mijn verlangen en mijn gebed dat gelovige vrouwen 
in de kerk van nu meer gaan leven vanuit de Heilige Geest. 
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Hij heeft je lief en Hij wil je leiden, bij alles wat je doet. Je 
hoeft niet ver te zoeken, want Hij woont in je, wanneer je 
gered bent door het dierbare bloed van onze Heere Jezus 
Christus.

Realiseer je dat, wanneer je in dit boek leest, wij al met twee 
personen zijn; jij als lezer en ik als schrijver. Als je het boek 
biddend leest, zoals ik het biddend geschreven heb, mogen 
we geloven dat de Heere erbij is. Hij belooft: ‘… waar twee 
of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun 
midden.’ (Mattheüs 18:20) Dat is een heerlijke gedachte, 
voor mij als schrijver en voor jou als lezer. Samen voor Gods 
aangezicht, vertrouwend op Zijn werk in ons. Loof de Heere, 
mijn ziel!

Ik wens je Gods zegen toe.

Nieske Selles





De Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest
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Jezus zegt in Johannes 16:13: 

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij 

u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit 

Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij 

spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Als we meer willen leren over de Heilige Geest, is het 

belangrijk om eerst stil te staan bij de Drie-enige God. De 

Heilige Geest is een Persoon, en samen met de Vader en 

de Zoon is Hij God. Hij is niet slechts een deel van God, Hij 

ís God! Daarom is de Drie-enige God met niets anders te 

vergelijken. Drie Personen, Die samen één zijn.

Dit eerste hoofdstuk gaat over God als Vader, God als 

Zoon, en God als Heilige Geest. Zie dit hoofdstuk als basis 

vanwaaruit dit boek – dat zich toespitst op de Persoon en 

het werk van de Heilige Geest – geschreven is. 
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DE EEUWIGE GOD ALS DRIE-ENIGE 
SCHEPPER

Genesis 1:2 – De aarde nu was woest en leeg, en duisternis 

lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde 

boven het water.

Genesis 1:26 – En God zei: Laten Wij mensen maken naar 

Ons beeld, naar Onze gelijkenis …

Deuteronomium 33:27a – De eeuwige God is voor u een 

woning, en onder u zijn eeuwige armen.

De Geest van God zweeft boven het water
Probeer je daar eens iets bij voor te stellen: een lege aarde; 

woest, maar tegelijkertijd leeg. In gedachten zie ik een 

bijna angstaanjagende vlakte voor mij. Overal donker water, 

misschien wat woeste rotspartijen, gesteente en gruis. Alles 

akelig doods en kil. Een plek waar je niet wilt zijn; een plek 

waar duisternis overheerst en woestheid regeert.

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel – Genesis bete-

kent letterlijk ‘begin’, ‘wording’ – staat: ‘… de Geest van 

God zweefde boven het water.’ (1:2) De Geest van God, 

God Zelf dus, zweeft over de woeste, lege aarde. Terwijl 

God daar is, boven die watervloed, werkt Hij Zijn godde-

lijke, wondermooie plan uit. Hij, de almachtige God, heft 

de duisternis op, en brengt er licht voor in de plaats. Met 

Zijn goddelijke almacht spreekt Hij, en het is er: ‘Laat er 

licht zijn! En er was licht.’ (vers 3) Hier begint Genesis: de 

aarde is niet langer in duisternis gehuld, maar het licht is het 

begin van al het leven dat God zal scheppen. De eeuwige 


