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WOORD VOORAF
Dit boekje is ontstaan uit mijn persoonlijke zoektocht naar 
een bewust leven met de Heilige Geest. Ik wist mijn leven 
lang al dat de Geest er is en dat Hij in iedere gelovige, dus 
ook in mij, werkt. Maar ik merkte voor mijn gevoel zo wei-
nig van de Geest. Laat staan als het ging over de vervulling 
met de Geest of het ervaren van de kracht van de Geest. 
Met mijn hoofd begreep ik het wel en ik las het in de Bijbel, 
maar het bleef toch iets ongrijpbaars.

Een paar jaar geleden heeft een aantal ontmoetingen me 
geholpen om datgene wat ik in theorie goed kon uitleg-
gen, ook daadwerkelijk te ervaren en in praktijk te bren-
gen. Het is een doorgaand leerproces voor mij om te leven 
door de Geest. Maar hoe meer ik leer zien waar en hoe de 
Heilige Geest in mij en om mij heen aan het werk is, hoe 
meer ik geniet van het ontvangen van wat de Geest wil 
geven of wil doen. 

Ik bid dat dit boekje je helpt om meer van de Geest te ont-
dekken in je leven en het verlangen zal aanwakkeren naar 
meer van de Heilige Geest in jouw leven, in je kerk en in 
de wereld.

Ron van der Spoel 
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1
WAT EEN 
GEWELDIGE GOD: 
VADER, ZOON 
EN… GEEST 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest.

MATTEÜS 28:19

Als ik denk aan de relatie die er is tussen God de Vader, God 
de Zoon en God de Heilige Geest, dan loop ik enerzijds 
tegen een grens aan, begrijp ik er niets van. Hoe kan dat, 
één God en toch drie Personen? Anderzijds merk ik aan de 
manier waarop ze over elkaar praten en wat ze voor elkaar 
doen, dat Gods liefde en eenheid onbeschrijfelijk mooi is. 
We zien hoe die eenheid werkt bij de doop van Jezus in de 
Jordaan: toen Hij uit het water omhoog kwam, zag Jezus de 
hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neer-
dalen. De stem van zijn Vader klonk uit de hemel: ‘Jij bent 
mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde’ (Marcus 1:10-11). 

Er is geen machtsverhouding of verschil in belangrijkheid 
tussen Vader, Zoon en Geest. Het is één God, die zich be-



9

kendmaakt als drie Personen. Ze zijn verschillend, doen 
verschillende dingen, maar zijn nooit los van elkaar. Ze zijn 
in alles één, het is één grote liefdesrelatie en één grote sa-
menwerking. Ze doen ook niets anders dan elkaar in het 
zonnetje zetten. Jezus wil niets liever dan zijn Vader ver-
heerlijken als Hij bijvoorbeeld zegt dat Hij niets kan doen 
zonder de Vader. De Geest doet niets liever dan Jezus aan 
ons geven en de Vader doet niets anders dan zeggen hoe 
Hij van Jezus geniet. Vader, Zoon en Geest vormen een cir-
kel van liefde en eenheid. 

Het geweldige is nu dat God die liefde en eenheid niet voor 
zichzelf wil houden. God heeft een groot verlangen: om 
de liefde die zij hebben, te delen met ons. Lees maar wat 
Jezus zegt tegen zijn discipelen in Johannes 15:9: ‘Ik heb 
jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad.’ Hij deelt 
de liefde van de Vader met zijn volgelingen en zo mogen 
wij ook delen in die eeuwige en grenzeloze liefde van de 
drie-enige God. Vader, Zoon en Geest willen niets liever 
dan dat wij samen met Hen leven. We mogen meewerken 
aan Gods plan om deze wereld weer te maken zoals God 
die oorspronkelijk bedoeld had: een plek van vrede, waarin 
Hij samen met ons optrekt en samen met ons geniet. 

Om samen met ons te kunnen leven, heeft de Vader de we-
reld geschapen. Daarom is Jezus, nadat de harmonie door 
de zonde was verbroken, naar ons toe gekomen en is Hij 
een mens geworden zoals wij. Door zijn lijden, sterven en 
opstaan uit de dood heeft Hij het mogelijk gemaakt dat wij 
toch weer met God verder kunnen leven. En vervolgens 
heeft Jezus de Heilige Geest aan ons gegeven, zodat Hij 
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ons kan leren uit die liefde van God te leven. Je zou de sa-
menwerking van God zo kunnen zien: de Vader maakt voor 
ons het huis waarin wij samen met Hem kunnen wonen, de 
Zoon opent voor ons de deur voor dit samenwonen met 
God en de Geest helpt ons om onze weg door het huis te 
vinden en onze plek bij God te ontdekken. 

De Heilige Geest leert ons om dat cadeau van het samen 
wandelen en samen werken met God uit te pakken. Hij 
leidt ons zo, dat we gaan ontdekken hoe wij net als Jezus 
met God mogen leven. In alles neemt Hij daarbij het initia-
tief in ons leven. Het is door de Geest dat we in aanraking 
komen met Jezus (1 Korintiërs 12:3), het is door de Geest 
dat we verlangen om Jezus beter te leren kennen (Filippen-
zen 2:13), het is door de Geest dat je dit boekje in handen 
hebt. De Geest leidt ons leven, stuurt onze verlangens en 
verandert ons denken en ons hart. Daarbij vraagt Hij wel 
onze medewerking, onze reactie: het is echt iets van God 
en ons samen. 

De bekende Engelse schrijver C.S. Lewis vergeleek de lei-
ding van de Geest in ons leven met een dans. In het stijl-
dansen leidt de heer de dame, zodat zij kan stralen. Hij zet 
met kleine, bijna onmerkbare bewegingen de danspas in. 
Zij begrijpt hem, voelt hem aan en zwiert gracieus met hem 
mee. Zo is het als ons leven geleid wordt door God: Gods 
Geest leidt, wij leren Hem aanvoelen en kiezen ervoor om 
Hem te volgen. Zo bewegen de Geest en wij samen over-
eenkomstig Gods plan met ons. Is dat niet geweldig? Leren 
‘dansen’ met God, je laten leiden door de Geest, daar gaat 
het in dit boekje over.
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GEBED 

Heer, ik verlang er 
zo naar 
om meer met U
te kunnen leven
en meer van uw liefde 
te ervaren. 
Leid mij daarin 
door uw Geest.
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2
EEN LEVEN VOL 
VAN DE GEEST 
In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid 
gehoord, het evangelie van uw redding, in hem 
bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel 
van de heilige Geest die ons beloofd is. 

EFEZIËRS 1:13

De merkbare leiding van de Heilige Geest in ons leven is 
onlosmakelijk verbonden met de vervulling met de Geest. 
Het ontvangen van de Geest vanaf het moment dat we in 
Jezus geloven is niet hetzelfde als de vervulling met de 
Geest. Paulus roept mensen die al geloven toch nog na-
drukkelijk op om zich te laten vullen door de Geest (Efe-
ziërs 5:18). Jezus is zelf ook een voorbeeld van dit vol zijn 
van de Geest. De Heilige Geest was al in Hem van voor zijn 
geboorte, maar het ontvangen van de kracht van de Geest 
gebeurt pas bij zijn doop in de Jordaan. Voor die tijd was 
de Geest in Jezus, maar kon of wilde Jezus geen wonderen 
en tekenen doen. Vanaf de doop met de Geest wilde Hij 
dat wel. 

Iedere gelovige heeft de Geest ontvangen, maar het daad-
werkelijk leven in de kracht van de Geest en het ervaren 
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van zijn leiding vraagt om volledig afgestemd te zijn op de 
Geest. We horen dat Jezus ook zeggen tegen zijn discipe-
len, vlak voor zijn hemelvaart: ‘Johannes doopte met wa-
ter, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige 
Geest’ (Handelingen 1:5). Er is dus een moment of een fase 
in het leven van de gelovige waarin hij echt groeit in het 
leven met de Geest. 

Voor sommige gelovigen is deze vervulling met de Geest, 
ook wel de doop met de Geest genoemd, inderdaad een 
duidelijk moment. Ze voelen dan Gods kracht in hen bin-
nenstromen, kunnen soms nauwelijks meer op hun benen 
staan en als ze God daarvoor willen danken, spreken ze in 
tongentaal. Zo gaat het niet bij iedere gelovige die vervuld 
wordt met de Geest. Anderen ervaren dat ze stap voor stap 
groeien in het zich bewust zijn van de aanwezigheid van 
Gods Geest in hun leven. Langzaam maar zeker ervaren 
ze de kracht die Hij hun geeft om van Jezus te getuigen 
en verschil te maken in hun omgeving. De Geest werkt op 
verschillende manieren in verschillende gelovigen. Wat 
voor iedereen die vervuld wordt met de Geest hetzelfde is, 
is dat je overvloedig, dat wil zeggen overduidelijk, wordt 
geleid door de Geest en dat je dat ook steeds meer gaat 
merken. 

Het gevolg van de vervulling met de Geest is wat Jezus in 
Handelingen 1:8 zegt: ‘… jullie zullen kracht ontvangen 
en van Mij getuigen…’ Het gaat dus om die goddelijke 
kracht waardoor we niet meer naar eigen inzicht en in ei-
gen kracht bezig zijn in ons leven, maar waardoor we echt 
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gaan samenwerken met God, onder zijn leiding en in zijn 
kracht. Paulus noemt deze kracht wanneer hij schrijft over 
zijn manier van spreken in Korinte. ‘De boodschap die ik 
verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees 
zich door de kracht van de Geest…’ (1 Korintiërs 2:4). Als 
Paulus sprak over Jezus, gaf de Geest zo’n kracht aan zijn 
woorden dat veel mensen overtuigd werden. Het is dus de 
Geest in ons die ons gebrekkige menselijke spreken over 
God kracht en invloed geeft. 

Het probleem is dat wij dat lang niet altijd zo duidelijk 
ervaren. We bidden om de kracht van de Geest, maar we 
merken er vervolgens niet zoveel van. We bidden voor ge-
nezing van mensen, maar hun situatie verbetert niet altijd. 
We bidden om duidelijkheid bij een moeilijke beslissing, 
maar soms blijven we in het duister tasten. Het is daar-
om belangrijk om te beseffen dat de Geest die in ons is, 
geen standaard werkwijze heeft. Ik bedoel daarmee dat de 
Geest in ons is en ons leidt, maar niet altijd op de manier 
die wij willen of verwachten. 
We mogen om de kracht van de Geest vragen; dan ontdek-
ken we soms dat er iets bijzonders gebeurt. Soms merken 
we dat die kracht juist in zwakheid zichtbaar wordt (2 Ko-
rintiërs 12:9). De Geest werkt vaak door de diepten heen 
om ons sterk en trouw te maken. Dus het leven door de 
Geest is niet een spectaculair leven van wonder naar won-
der, maar het is een leven in afhankelijkheid van God. We 
leren vertrouwen op zijn leiding, ook als we die niet begrij-
pen of merken!
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