
Een Vriend voor het leven (1)

1Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, 
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2Op Hem zal de 

Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest 
van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 

Jes. 11:1-2



Een Vriend voor het leven (2)

15Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster (andere 
vertalingen: Pleitbezorger, Helper) geven, opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid, 17namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet 
kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent 

Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18Ik zal u niet als wezen 
achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 

Joh. 14:15-18



Een Vriend voor het leven (3)

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot 
de dag van de verlossing. 

Efeze 4:30



Een Vriend voor het leven (4)

18En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word 
vervuld met de Geest, 19en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen 

en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, 
20en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze 

Heere Jezus Christus.
21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 

Efeze 5:18-21



Een Vriend voor het leven (5)

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is 
vrijheid. 

2 Cor. 3:17



Een Vriend voor het leven (6)

 De Geest van wijsheid en inzicht: de Heilige Geest is de geest van 
wijsheid en openbaring in het kennen van Jezus (Efeze 1:17)

 Geest van raad: zie Joh. 14:15-18. Paraklethos = Raadsman/Advocaat

 De Geest van sterkte: Rom. 8:11 (opstandingskracht) en                                 
Efeze 3:14-16 (onze innerlijke mens wordt versterkt met kracht). 



Een Vriend voor het leven (7)

 De Heilige Geest is de Geest van Christus (Rom. 8:9 & Gal. 4:6)

 De Heilige Geest is de Geest van de waarheid, onze Leraar                     
(Joh. 14:26) 

 Joh. 7:37-39: ‘Stromen van levend water die uit ons binnenste 
komen’



Blokkades voor vriendschap & vervulling 
met de Heilige Geest
 Ongehoorzaamheid aan het Woord (Joh. 14:15-18)
 Onwetendheid & onbekendheid
 Leven door het vlees/zonde/begeerte = vijandschap tegen de Geest (zie Rom. 8)
 Weerstaan/tegenwerken van de Heilige Geest (Hand. 7:51)
 Het uitblussen van de Heilige Geest (1 Thes. 5:19)
 Bedroeven van de Heilige Geest (Efeze 4:30):

o Efeze 4:17-24: levenskeuzes en gedachten die de Heilige Geest verdriet doen;
o Efeze 4:25-31: onze omgang met anderen die de Heilige Geest verdriet doet;
o Efeze 4:1-7, 14-15, 25, 29 en 32 laat zien hoe wij de Heilige Geest blij maken!



Ons levens huis (1)

Ons lichaam is een tempel/woonplaats van de Heilige Geest              
(1 Cor. 3:16)



Ons levenshuis (2)

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is 
vrijheid. 

2 Cor. 3:17



Challenge


