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2 Korinthiërs 3: 1-18•
Je kan proberen te leven volgens Gods wetten terwijl ze van buiten worden ◦
opgelegd. Dit voelt aan als een zware opdracht.
Vers 3: Maar Gods Geest schrijft de wetten van God op de tafelen van ons ◦
hart. Dan zal je goede dingen zeggen. Want de mond spreekt waar het hart 
vol van is.
Er is een voorwaarde: Je moet God toelaten om de wetten in je hart te ◦
schrijven. God dringt zich niet op bij je. 
Opmerking: Er is een verschil tussen religieus zijn en een relatie hebben met ◦
God. Bij het eerste probeer je uit eigen kracht Gods wil te doen. In het 
tweede geval is het door de liefde van God mogelijk gemaakt.


Wandelen met Gods Geest is eigenlijk gemakkelijk, omdat Zijn wetten in je hart 
worden geschreven. Je mag je dus vrij voelen omdat je juist gedragen wordt door 
Gods Geest.

Word dus vervuld met de Heilige Geest!


Vers 7: Toen Mozes van de berg Sinaï kwam, straalde hij doordat hij in ◦
Gods aanwezigheid was geweest. Hij moest zelfs zijn gezicht bedekken. Zo 
helder was het. Dit was echter van tijdelijke duur.
Vers 8: De bediening van de Heilige Geest (sinds het nieuwe Testament) ◦
heeft een heerlijkheid van blijvende aard, i.t.t. de heerlijkheid in de tijd van 
Mozes. Je kan dus dagelijks de heerlijkheid van God uitstralen.


Je kan dus verlangen om ieder moment Gods heerlijkheid uit te stralen.


Vers 14: Er is een bedekking over de gedachten. Dit kan enkel weggedaan ◦
worden door Christus. (vers 16)
Vers 17: Waar Gods Geest is, is vrijheid.◦
Vers 18: Je zal veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Geest ◦
van God.


Hoe kan je dit alles nu ervaren? Hoe kan je een echte relatie met God hebben?





Ezechiël 39: 29•
God belooft hier aan de Israëlieten om zijn aangezicht niet meer voor hen ◦
te verbergen. Gods aangezicht = Zijn gunst, Zijn genade,… 
Je kan hier spreken over een open hemel. Dit gebeurt bij de uitstorting van ◦
de Heilige Geest.
In het Nieuwe Testament was dit voor het eerst gebeurd tijdens Pinksteren. ◦


Spreuken 16: 15•

'wolk van late regen': je kan dit hier interpreteren als de uitstorting van de ◦
Heilige Geest


Markus 1: 10-11•

De doop van Jezus ging niet zomaar geruisloos voorbij. De hemel scheurde ◦
open, de Geest kwam als een duif naar beneden en God zelf sprak Zijn 
Zoon toe. Er was m.a.w. een open hemel. 
Wanneer scheurde de hemel nu open? Toen Jezus gedoopt was in de Heilige ◦
Geest… 
Als zelfs Jezus gedoopt werd in de Heilige Geest, hoeveel te meer hebben ◦
wij de doop in de Heilige Geest nodig.


Handelingen 2: 2-6•

Pinksteren: de vervulling van de Heilige Geest. Ook deze gebeurtenis ging ◦
niet geruisloos voorbij. Er was het geluid van een geweldige windvlaag en 
tongen als van vuur verdeelden zich over iedereen daar aanwezig. 


Handelingen 1: 8•

De kracht van de Heilige Geest zal over de discipelen komen. Dit is niet het ◦
eindpunt, maar het begin van een geweldig avontuur samen met God.


Romeinen 14: 17•

"Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit ◦
gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest."
Het Koninkrijk van God… is in de Heilige Geest. De vervulling met de ◦
Heilige Geest is dus essentieel om Gods Koninkrijk te ervaren.









Besluit: Wees vervuld met de Heilige Geest. Want dit is het beginpunt van een 
geweldig avontuur met God. Het is ook de Heilige Geest die Gods wetten in je 
hart schrijft.

Natuurlijk vergeten we het offer van Jezus Christus aan het kruis niet. Hij heeft 
ervoor gezorgd dat je eeuwig leven kunt hebben doordat Hij je zonden op zich  
nam. Maar Hij beloofde ook een helper/ trooster - dit is de Heilige Geest - te 
sturen. 


