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Geest en Woord

C. Trimp

1. De Geest van de profetie
Niet zonder reden hebben wij tot nu toe het werk van de Heilige Geest ter sprake gebracht. Want omtrent God,
de Heilige Geest, belijdt de kerk al eeuwenlang:
‘Die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten’ (Geloofsbelijdenis van Nicea).

De Geest van de profetie heeft ons de Bijbel gegeven, hoorden wij de apostel Petrus zeggen. Petrus spreekt daarmee over
dezelfde zaak als de apostel Paulus, die in 2 Timoteüs 3 zijn ‘kind’ Timoteüs (1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2; 2:1) aanspreekt over
zijn rijke bezit in de heilige Schriften (2 Tim. 3:14-17) en van die Schriften in vers 16 zegt, dat God door zijn Geest die
Schriften heeft ‘geademd’.
Het is de Geest, die door zijn knechten de Schriften tevoorschijn heeft geroepen.

De Geest spreekt in het Oude Testament: zie Matteüs 22:43; Handelingen 1:16; 4:25; 28:25; Hebreeën 3:7; 10:25v.
De Geest spreekt tot zijn knechten: Handelingen 8:29; 10:19; 20:23; 1 Korintiërs 12:7.
De Geest leert zijn knechten spreken: Lucas 12:12; Handelingen 2:4,17; Handelingen 6:10; 11:28; Efeziërs 5:18v.
De Geest getuigt: Johannes 16:8-11; Handelingen 5:32; 6:10; 20:23; 1 Johannes 5:6 (en volgens gereformeerde
exegeten is in Hosea 9:7 ook sprake van de ‘profeet’ als ‘man van de Geest’).

Wanneer wij nu de vraag stellen hoe het mogelijk is dat mensen-zoals-wij ertoe komen om ons vertrouwen te geven aan de
Bijbel, moeten wij blijven nadenken over het werk van de Heilige Geest. Want de Geest die levend maakt en de wereld
nieuw gaat maken, heeft niet alleen het woord van de waarheid in de wereld van God geopenbaard, maar Hij zorgt er ook
voor, dat mensen-als-wij die waarheid toelaten in ons hart.
De Geest schenkt ons de innerlijke overtuiging, dat wij de plicht en het voorrecht hebben om ons aan Gods Woord toe te
vertrouwen. Nog eens: dat noemen wij ‘geloven’ en ‘geloofsgehoorzaamheid’. ‘Geloven’ is, naar het woord van Calvijn (
Institutie III,2,7) ‘een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke, gegrond op de waarheid van
zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld
’.

‘Verzegelen’ is: garanderen, waarmaken, beschermen, de geloofwaardigheid bevestigen.
Zo spreekt de Bijbel ook: 2 Korintiërs 1:22; Efeziërs 1:13; 4:30. Zie verder: Romeinen 4:11; 2 Timoteüs 2:19;
Openbaring 9:3; 7:4v.
Zie ook Heidelbergse Catechismus, antw.21 en 65-67.

2. Het getuigenis van de Heilige Geest
Wij denken na over het typische werk van de Heilige Geest. Op deze aarde onthult Hij de waarheid, die God aan ons wil
openbaren. Hij is de ‘sprekende’ God. Hij, die de ‘diepten’ van God doorzoekt (1 Kor. 2:10), spreekt óns aan, in ónze
taal. Zie vooral 1 Korintiërs 2:10-13 en Galaten 4:6. Ook: Romeinen 8:15,16; Efeziërs 5:18, 1 Korintiërs 3:16 en
Openbaring 2 en 3: de Geest spreekt tot de gemeenten van Christus.
Al eeuwenlang noemen wij dat: het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Dat getuigenis komt van buiten, ja: van
boven, naar ons toe, met name in de Schriften, zoals wij dat in 2 Timoteüs 3:16 en andere bijbelteksten lezen. Maar daar
laat de Geest het niet bij. Wat ‘buiten’ is, moet ‘binnen’-komen, in ons hart en leven. Het moet ons ‘eigen’ worden en door
ons meegenomen worden in ons leven - zózeer, dat wij ons niet meer kunnen voorstellen wat ons leven zou zijn zonder dit
heerlijke waarheidsbezit.
Want het ‘getuigen’ is tot ‘overtuigen’ geworden (Joh.16:8). De Geest zelf komt in ons leven, en in ons hart. Hij gaat in ons



wonen (2 Kor. 6:16; Ef. 3:17; Op. 21:3; 1 Kor. 3:16). En wanneer de Geest in ons leven komt wonen, komt ook zijn
Woord in ons wonen.
Onze Dordtse Leerregels spreken daarover prachtige woorden, in hoofdstuk III/IV, 11-13. Ook NGB art. 5 spreekt over
deze zaak. Het gaat over het geschenk van het ‘geloven’ en daarover belijden wij: geloven in de boodschap van de heilige
Schrift ‘doen wij niet zozeer omdat de kerk ze (=de bijbelboeken) aanneemt en als canoniek (=gezaghebbend) erkent,
maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn’.

Het is heerlijk te weten dat wij in deze wereld niet alleen staan met ons geloof, maar in een grote gemeenschap (van
tijdgenoten en voorgeslacht) zijn opgenomen (vgl. Heb. 12:1). Maar dat is voor ons niet het diepste motief voor ons geloof.
Doorslaggevend is de zorg van de Geest van Christus om ons ‘eigen’ te maken, wat ons reeds in de doop is toegezegd: de
afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven.
Kortom: het getuigenis van de Geest komt van boven, bereikt ons op aarde en verschaft zich plaats in ons hart en leven, in
ons geweten en in ons geheugen.

Geloven begint met luisteren en leren luisteren. Daarvan spreekt heel het verhaal van het boek Handelingen, zie
bijvoorbeeld Handelingen 8:35v; 13:16; 16:14. Zoals in het kinderleven ‘gehoorzaamheid’ begint met ‘luisteren’, zo is het
ook met de ‘geloofsgehoorzaamheid’: een belangrijk woord in de Bijbel. Zie bijvoorbeeld Romeinen 1:5; 6:17; 10:16,17;
15:18; 16:26.
Daarom is de ‘prediking’ als ‘woord van het geloof’ hét instrument van de Geest. De weg van de prediking is in alle tijden
en alle landen de weg van de Heilige Geest. De Geest komt naar ons toe, dringt via onze oren ons leven binnen en verovert
ons denken en ons hart. De Heilige Geest maakt ons niet passief. Hij mobiliseert ons!
Dat alles is bedoeld met de uitdrukking: het ‘inwendig getuigenis van de Heilige Geest’ in NGB art. 5. Daarbij denken
wij niet aan een aparte stem of inspraak in een mensenhart. Wij bedoelen met die uitdrukking, dat de Heilige Geest voor
zijn geopenbaarde Woord een toegang openbreekt in óns mensenleven. Hij zet ons hart om en daardoor worden wij
andere, nieuwe mensen. Voortaan leven wij in de gemeenschap met Christus, door de Heilige Geest.

‘Wij geloven dat dit ware geloof, in de mens verwekt door het horen van het Woord van God en door de werking van
de Heilige Geest, hem opnieuw geboren doet worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Dit ware geloof doet hem
leven in een nieuw leven en bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde’ (NGB art. 24).
Let erop, dat het werk van de wedergeboorte en het geschenk van de bijbelboeken tegelijk genoemd worden in DL
III/IV, 12!

Want het Woord van de Geest is betrouwbaar en ‘alle aanneming waardig’, zegt de Bijbel (1 Tim. 1:15; 4:9, vgl. ook 1
Tim. 3:1; 2 Tim. 2:11; Tit. 3:8). Zo hebben de eeuwige God en wij, zwakke mensen, samen een prachtig geheim: wij weten
van de liefde van God voor ons leven en wij kennen elkaar: Vader, Zoon en Geest leven samen met ons naar het eeuwige
samenleven toe. Dat is de grote overwinning van het Woord van God op deze aarde! Zó is onze God! Zó mogen wij zijn!

En die onvoorstelbare toekomst heeft een eeuwige achtergrond: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij
God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is
geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in
de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen’ (1 Joh. 1:1-5).


