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GODS GEEST BEGEERT ONS TE VULLEN
HJM Sales, 18-08-2017
Geliefde broeders en zusters, het is zo fijn dat wij door Jezus het hart van God de Vader
mogen leren kennen. Jezus openbaarde God als de Vader van Zijn kinderen. Maar Hij zei
ook tegen Filippus: “Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.” (Joh. 14:9). Zoals
Jezus in Zijn Liefde en Genade is, zo is ook God de Vader voor Zijn kinderen. Vol Liefde en
Genade. Daarom, aanschouw toch Jezus in Zijn Woord en ontdek zo het hart van de Vader.
In deze bijdrage wil ik enkele woorden wijden aan het hart van de Heilige Geest. Gods Geest
werd uitgestort op de éérste pinksterdag na Jezus’ Hemelvaart. Hij is de Trooster, Die Jezus
beloofde te zenden, en de Verzegelaar van het Nieuwe Verbond met God (Efez. 1:13; 4:30).
Op die andere eerste pinksterdag na de Uittocht van Israël uit Egypte gaf God op de berg
Sinaï Zijn Wet via Mozes aan Zijn volk. God ging met Israël het zgn. Oude Verbond aan.
Uiteraard was toen onder dit Oude Verbond ook de Heilige Geest reeds werkzaam. We
lezen bijvoorbeeld in de bijbel, dat Hij aanwezig was in de tempel in Jeruzalem. En Zijn ogen
doorlopen (d.w.z. zien alles op) de gehele aarde. God moest daarom oordelen, toen aan de
voet van diezelfde berg Sinaï het volk van Israël in afgoderij verviel en begon te hoereren. Er
werden 3000 mensen in dat oordeel gedood op grond van de zojuist gegeven Wet (Ex. 32:
28). Wat een tragedie!
Maar in Ezech. 10-11 ontdekken we toch ook iets over het hart van de Heilige Geest, hoe hij
wegging uit de tempel en uit Jeruzalem, omdat Gods volk maar bleef volharden in afgoderij,
ongehoorzaamheid en allerlei gruwelijkheden. Hij kon niet anders, maar eigenlijk ging Hij
schoorvoetend, treuzelend. In Ezech. 10:18-19 zien we dan de heerlijkheid des Heren de
tempel verlaten in het beeld van de cherubs, die de bewegingen van de Geest typeren. Eerst
was de tempel nog vol van Gods heerlijkheid (Ezech. 10:4), maar nu ging Hij weg. Maar Hij
ging niet meteen helemaal weg. Hij bleef als het ware aarzelen. De Geest bleef boven de
Oostpoort hangen. Maar we lezen vervolgens in Ezech. 11:22-23, dat de heerlijkheid des
Heren dan toch Jeruzalem verliet en nu buiten de stad boven de Olijfberg bleef hangen. We
zien de grote aarzeling van de Heilige Geest om uit Gods huis en uit Zijn stad weg te gaan.
Hij treuzelde om weg te gaan, maar kon niet anders in verband met alle onreinheid.
Maar Hij zou terugkomen. En hoe! We lezen in volgende hoofdstukken over een nieuwe
tempel en rivieren van water (type van Gods Geest) vloeiende uit die tempel. De volledige
vervulling ligt nog in de toekomst, maar in Hand. 2:1-4 lezen we over de vóórvervulling, nl. de
uitstorting van de Geest over de eerste gemeente na Jezus’ Hemelvaart. Hij kwam om het
Nieuwe Verbond, dat God de Vader was aangegaan met Zijn door Jezus’ Bloed geredde
kinderen, te verzegelen. En hoe kwam de Heilige Geest? Hij kwam als een stormwind. Er
was nu geen enkele sprake van treuzeling of aarzeling. Hand. 2:1-4 – “En als de dag van het
Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk
uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het
gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het
zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en
begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”
Geliefde broeders en zusters, hoe begeert God toch de harten van Zijn kinderen te vullen.
Zijn Geest kwam onder het Nieuwe Verbond, door Genade met God gesloten, als een storm
aangeraasd en vulde elk hart vol liefde, kracht en lofprijs. Geen enkele aarzeling of treuzeling nu, maar begeerte! En nú werden 3000 zielen gered (Hand. 2:41). Hij wil ook ons deze
zegen geven. Als wij in geloof ons nederige, verbrijzelde hart voor Hem openen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest en verslagen hart, die Hij niet zal verachten (Ps. 51:19).
Moge Jezus u en mij vandaag en deze week overvloedig zegenen. Amen.

