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A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 20  
Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest? 
Antwoord: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig 
God is. Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te 
laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te 
blijven.  
  
De troostrijke kennis van de Heilige Geest 
1. Wie is de Heilige Geest? 
2. Wat doet de Heilige Geest? 
  
1. Wie is de Heilige Geest? 
Slechts enkele regels worden aan de Geest gewijd. Juist de Reformatie heeft oog 
gekregen voor het werk van de Heilige Geest (Calvijn: theoloog van de Heilige Geest). 
Drie redenen waarom er relatief weinig expliciete (!) aandacht is voor de persoon en het 
werk van de Heilige Geest: 

 In de volgende zondagen komt het werk van de Geest ook aan de orde (kerk, 
gemeenschap der heiligen,  vergeving der zonden, opstanding der doden, eeuwig leven). 
Wie de catechismus doorbladert, komt Hem overal tegen. 

 De Geest is de stille werker op de achtergrond. Hij komt zélf niet voor het voetlicht, 
maar zet de schijnwerper op Jezus, Zijn werk en Zijn weldaden. 

 Dit thema stond destijds niet ter discussie, zoals de sacramentsleer, waaraan maar liefst 
18 vragen en antwoorden aan zijn besteed. Dat maakt de catechismus tijdbetrokken, 
zonder tijdgebonden te zijn! 
Het antwoord is diep theologisch. We moeten goed lezen: er staat niet: de Heilige Geest 
is evenals de Vader en de Zoon God, maar 'tezamen met' de Vader en de Zoon 
waarachtig en eeuwig God. Wat betekent dat? 
God is niet los te denken van de Heilige Geest. God is niet compleet zonder Heilige 
Geest. Hij is de Vól-maker van het Goddelijke Huisgezin: de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Het werk van de Geest is trouwens te omschrijven als voltooien, volmaken. 
Bijvoorbeeld in: 

 de schepping 
 Muziek en kunst 
 Gods werk in levens van mensen (vgl. De uitdrukking: de Geest 'vervult') 

De Geest zorgt voor leven, bezieling, beleving, juist omdat Hij Christus verheerlijk. 
'Zonder de Heilige Geest blijft Christus in zekere zin werkeloos terneerliggen' (Calvijn). 
Vgl. Het beeld van de dauw (Hos. 14:6). 
De Heilige Geest is een Persoon, geen kracht, en Hij is God. Dat is een bijzondere troost, 
omdat daaruit blijkt dat Zijn werk niet vruchteloos is. 
  
2. Wat doet de Heilige Geest? 
Het tweede deel van het antwoord bestaat uit inzoomen op het werk van de Heilige 
Geest. Daarmee maakt de catechismus de stap naar het persoonlijke leven. Het leven uit 
en in de troost (zondag 1). De Heilige Geest is 'ook mij' gegeven. In zekere zin mogen we 
zeggen dat de Geest aan de gemeente gegeven is. Daar werkt Hij. Tot bekering van 
zondaren, tot verdieping en vernieuwing van het werk van God in levens van Zijn 
kinderen. 
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De Heilige Geest wekt de behoefte aan Christus. Hij wil ons Christus en Zijn weldaden 
deelachtig maken. Hij is de huwelijksbemiddelaar die het geestelijk huwelijk tussen 
Christus en een zondaar tot stand wil brengen. De boodschap van de Geest is nooit: kijk 
naar Mij, kom tot Mij, maar altijd: Kijk naar Hem, zie op Hem, ga tot Hem.  
De Heilige Geest maakt Christus en al Zijn weldaden door het geloof deelachtig. Het gaat 
om Christus en Zijn weldaden krijg je erbij. Want Christus is niet van Zijn weldaden te 
scheiden. Zal God ons niet alle dingen mét Hem schenken? Uit Zijn volheid ontvangen 
we de ene na de andere genade. Want in Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons 
geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. 
Mij trooste…. Troost - dat is het werk van de Parakleet, zo wordt de Heilige Geest 
genoemd (Joh. 14). Troost is het antwoord van de Heilige Geest op …ja waarop eigenlijk? 
Alles wat tegen ons getuigt.  
Bij mij eeuwig blijve…. De Geest kan Zich wel terugtrkken, omdat Hij bedroefd wordt, 
maar zal nooit verlaten wat Gods hand begon. Het heil van een christen ligt vast in 
Christus.  
Zo rotsvast dat Olevianus, één van de auteurs van de HC, op het sterfbed tegen vriend 
Jacob Altsted zei: Certissimus. Als antwoord op de vraag: Bent u zonder twijfel zeker van 
uw zaligheid in Christus? 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,  
Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af!  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Veel mensen weten niet zo goed raad met de Persoon en het werk van de Heilige 
Geest. Hoe zou dat komen? En hoe kan dat anders worden?  
2. Waarom is er een wezenlijk verschil in het uitspreken en belijden dat de Heilige Geest 
een Persoon is en geen kracht of energie? 
3. De Heilige Geest 'vervult' (zie Hand. 2). Hoe merk je dat in je eigen leven?  
4. Op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest heeft Zich niet 
meer teruggetrokken. Hij woont en werkt in de christelijke gemeente. Wat betekent dat 
voor jou in je betrokkenheid op onze gemeente? Heb je verwachting voor de gemeente 
van Abbenbroek? 
  
Voor de kinderen: Op welk feest denken we eraan dat de Heilige Geest is uitgestort? 
Lees nu eens Lukas 11 : 9 – 13. Wat belooft de Heere in vers 13? Waar ga jij nu vanavond 
om vragen?  

 


