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De 'Gezichten' van de Heilige Geest
We horen dat God de geest geeft, en dat de gelovigen de geest
ontvangen:
Zo mateloos schenkt hij zijn geest. (3.34) ook: (19.30).
Dit zei hij (Jezus) over de geest, die zij, die in hem geloven, zouden
ontvangen.
Tot dat tijdstip was de geest nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet was
verheerlijkt (7.39). Jezus geeft op het kruis,de geest (Jo.19)
Hij blies over hen en sprak: "Ontvangt de Heilige Geest" (20.22)
De "Parakleet".
Jo 14 16-17; 14 26; 15 26; 16 7-11; 16 12-15.

Vier namen
-

Parakleet 14.26, 15.26, 16.7
Een andere Parakleet 14.16
De Geest van Waarheid 14.17, 15.26, 16.13
De Heilige Geest 14.26
Hij komt 15.26, 16 7-8, 16.3

Wat doet de Parakleet ? (Rol)

Als persoon voorgesteld functioneert hij t.o.v.
2 individuele “personen”: de Vader, de Zoon
2 groepen: de leerlingen en de wereld.

Betekenis van Parakleet:
1.

2.

Trooster: Menachem (Nicham) Aquila + Theodotion 1e eeuw.
(cf. Jo14. 16, Jes 51.12, 61.2) de Messias
NB troosten=parakalein
103x in NT, 54x Paulus: Joh. geen
Troost=paraklèsis 29x in NT, 20x Joh.: geen "goedkope" troost. 12.24, 16.21
Advokaat bij het Oordeel: Het Woord t.o. de Wereld. Wees niet bang wat te
zeggen Wees profeet

Vragen:
1. wanneer werd ik (fundamenteel) getroost, geholpen?
2. wanneer heb ik (fundamenteel) getroost, geholpen?
3. wordt van jou gevraagd te getuigen?
4. hoe ben je profetisch ?
3.

Opvolger van Jezus:
Jezus geeft de leerlingen 3-voudige belofte:
a.
Ik kom terug ... Ik zal me openbaren.
b.
De leerlingen zijn Jezus' opvolgers: Ja zelf grotere dingen ... 14.12
c.
Jezus stuurt de Parakleet, zijn opvolger in ons. (cf. OT Joshua, Elisa).

4.

Leraar en Tolk:
14.26, 16.13 Waarheid. 14.6, (8.31)
Hij leert de volle waarheid over Jezus. cf. 16.14
cf. 1 Jo 2 26-27 en Jo 15 26-27.

Vragen
1. Zie ik mezelf als opvolger van Jezus? Wat betekent "christen-zijn" voor mij?
2 Wanneer ben ik tolk, leraar van recht vs. onrecht; van waar vs. onwaar ;
van "echt leven " vs. "niet geestelijk leven" ?
3. Paulus spreekt over de vruchten van de Heilige Geest (Gal.5.22)
Als je bovengenoemde rollen vervult, klopt dat dan?

Gal.5.[22] Maar de vrucht van de Geest is
liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
vertrouwen, [23]zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Spir2/AW/JW.

