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kernpunten 
 
 
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. 
 
Vooraf 
De Twaalf Artikelen spreken kort en bondig over de Heilige Geest. Tegen de achtergrond dat er 
uitvoeriger gesproken wordt over God de Vader en meer nog over God de Zoon. In zondag 8 wordt 
een verdeling in drie stukken genoemd. Vandaar het opschrift in het catechismusboek: over de Heilige 
Geest en onze heiliging. 
 
Heilige Geest als stille werker en schijnwerper op Jezus 
Heilige Geest = Geest van Christus. Jezus heeft over de Geest gezegd: “Hij zal Mij verheerlijken, 
want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” (Rom. 8, 9) De Heilige Geest wijst 
altijd van zichzelf af en richt de aandacht op Christus (vgl. Joh. 16, 13). Hij is als een schijnwerper die 
de persoon en het werk van Jezus Christus in het volle licht stelt. Hij brengt de kostbare schatten die 
Christus verdiend heeft binnen handbereik. 
 
De benaming 
De naam Geest betekent: adem (vb. Job 33, 4) of wind (vb. Joh. 20, 22). Wijze van werken doet 
denken aan de wind. De HG waait waarheen hij wil. Dit betekent ook: hij doet en kan wat mensen 
voor onmogelijk houden. Waar Hij komt verandert de wereld. In het voorjaar geeft Hij het landschap 
een nieuw gezicht. Waar de Geest waait komt alles wat dood was tot nieuwe bloei. 
 
Werk van de Heilige Geest in het Oude Testament 
De Heilige Geest is in het Oude Testament ook reeds aanwezig. Hij brengt de natuur tot leven. Daalt 
neer op richters en brengt ze tot bovenmenselijke prestaties: vgl. Otniël, Gideon en Simson. 
(Richteren) Saul en David konden door de Heilige Geest regeren (1 Sam 10 en 16). Profeten werden 
door Hem zo geïnspireerd dat ze Gods gedachten onfeilbaar konden onthullen. 
 
Heilige Geest en kerk horen bij elkaar 
De Heilige Geest is ook mij gegeven als kind van de gemeente. De gemeente, de kerk is de 
gemeenschap aan wie de Heilige Geest is gegeven. Als lid van de kerk, van de gemeente mogen we 
zeggen: de Geest is ook mij gegeven. De Geest is mij beloofd en het teken ervan is mijn doop. 
 
Heilige Geest maakt ons eigendom van Christus en Zijn weldaden 
De Heilige Geest maakt ons het eigendom van Jezus. Zijn belangrijkste werk. Het gaat om Christus 
zelf en pas daarna om wat Hij ons geeft: vergeving van zonden, nieuwe toekomst, gerichtheid op het 
Koninkrijk, Zijn nabijheid, etc. Of vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, 
zachtmoedigheid, etc. De Geest lijkt ook op een beeldhouwer. Hij bewerkt ons leven zo dat we op 
Christus gaan lijken. 
 
Troost van de Heilige Geest 
De lijn van zondag 1 licht hier weer op: de enige troost. De Geest bewerkt die troost. Hij wordt niet 

voor niets Trooster genoemd (Joh. 14, 16). Hij troost met de liefde van Christus. Niet zo nu en dan, 

maar altijd. Ook al wordt dat door ons niet ervaren. Dat is de onveranderlijke belofte van de Heilige 

Geest: Ik wil eeuwig bij u blijven. 
 


