5 juni 2022

Wat mogen we verwachten? Het werk van de Heilige Geest.

Uitgangspunt:
Romeinen 8:15
Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft
ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als
kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’
Galaten 4:6
En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons
hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader.

Wat doet de Heilige Geest?
(De discipelen op weg de wereld in: Handelingen)

Johannes 14 (afscheid) leren van Jezus
Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want
Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader
ben en gij in Mij en Ik in u.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie
Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben
en Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here,
en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de
wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen
tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn
woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de
Vader, die Mij gezonden heeft.
Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf;
maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Handelingen 4 (voor de raad) vrijmoedigheid, wijsheid, woorden
Zij lieten Petrus en Johannes binnenbrengen en vroegen hun: ‘Door welke
kracht of namens wie hebt u dit gedaan?’ Petrus, die vervuld was van de
Heilige Geest, antwoordde: ‘Geachte leiders van Israël: als ik het goed
begrijp, worden wij vandaag verhoord omdat wij iets voor een invalide
man hebben gedaan, waardoor hij is genezen. Nu, wat ik u en het hele
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volk van Israël moet zeggen, is dit: dat deze man hier gezond vóór u
staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth,
die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt.
De Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo
vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch mensen zonder opleiding
waren. Zij herinnerden zich dat zij allebei veel met Jezus waren
omgegaan. Maar omdat de genezen man bij hen stond, konden zij niets
tegen hen inbrengen.

Handelingen 8:29 leiding
De Heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Haal die wagen in en blijf ernaast
lopen.’

Handelingen 13 (Speciale taak voor Barnabas en Saulus) Aanwijzing/raad
In de christengemeente van Antiochië waren verschillende profeten en
leraren: Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius van Cyrene,
Manaën (die samen met Herodes Antipas was opgevoed) en Saulus. Op
een dag, toen deze mannen vastten en bij elkaar waren om de Here te
aanbidden, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Maak Barnabas en Saulus
voor Mij vrij, want Ik heb een speciale taak voor hen.’ Zij bleven nog
langer vasten en bidden. Daarna legden de anderen hun handen op de
twee mannen en lieten hen gaan. Barnabas en Saulus, die er dus door de
Heilige Geest op uitgestuurd waren, gingen naar Seleucië aan de kust en
staken vandaar over naar Cyprus.
Kennis
In het havenstadje Salamis spraken zij in verschillende synagogen over
Jezus Christus. Johannes Marcus was met hen meegegaan om te helpen.
Zij trokken het hele eiland door en kwamen ten slotte in Pafos, aan de
westkust. Daar ontmoetten zij een Joodse tovenaar die beweerde dat hij
een profeet was. Hij heette Barjesus (maar hij werd ook wel Elymas
genoemd, dat betekent tovenaar) en was bevriend met Sergius Paulus, de
gouverneur van het eiland, een wijs man. De gouverneur riep Barnabas en
Saulus bij zich omdat hij wilde horen wat zij over Jezus Christus te zeggen
hadden. Elymas was daar fel tegen gekant en probeerde de gouverneur
van het geloof af te houden. Saulus (die ook Paulus heette) was vol van
de Heilige Geest, keek Elymas recht in de ogen en zei: ‘Wat bent u een
gemeen en listig heerschap! U bent een vijand van alles wat goed is! Zoon
van de duivel! Houdt u nooit op de woorden van de Here te verdraaien?
Nu geeft God u uw verdiende loon. U zult blind worden en het zal lang
duren voordat u de zon weer kunt zien.’ Op hetzelfde moment kwam er
een waas voor de ogen van Elymas en even later zag hij niets meer. Hij

5 juni 2022

liep tastend rond, op zoek naar iemand die hem kon leiden. Toen de
gouverneur dat zag, kwam hij tot geloof in de Here Jezus Christus. Hij was
diep onder de indruk van zijn leer.

Handelingen 15 raad, wijsheid
De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere
verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: eet niets van
wat aan afgoden geofferd is. Eet of drink geen bloed. Eet geen vlees waar
nog bloed in zit, en pleeg geen hoererij. Als u zich daaraan houdt, is het
goed. Wij wensen u het allerbeste.’

Handelingen 20:22/23 openbaring
Hoewel ik niet precies weet wat mij daar zal overkomen, zegt de Heilige
Geest mij nadrukkelijk in elke stad waar ik kom, dat mij gevangenschap
en vervolging te wachten staat.

Handelingen 5, (voor de raad, tijd met wonderen) vrijmoedigheid, woorden
Jezus is verheven tot Leider en Redder. Hij zal Israël tot God laten
terugkeren en de zonden van het volk vergeven. Wij willen daar
graag van vertellen en niet alleen wij, maar ook de Heilige Geest, die God
geeft aan wie Hem gehoorzamen.

Handelingen 20:22 aanwijzing
Nu ben ik op weg naar Jeruzalem omdat de Heilige Geest mij ertoe dringt.
Hoewel ik niet precies weet wat mij daar zal overkomen,

Handelingen 4:31b
Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig
de boodschap van God.

Handelingen 11:28 openbaring
Een van hen, Agabus, voorspelde dat er een grote hongersnood in dat
gebied zou komen, de Heilige Geest had hem dat duidelijk gemaakt. Die
hongersnood kwam inderdaad tijdens de regering van keizer Claudius.

