
De Heilige Geest heeft eigenschappen, kenmerken, gedrag gelijk die van een persoon;  
De houding van de Heilige Geest naar ons wordt gekenmerkt door: 
 
 

Johannes 
14:26 

Leert 
 

Teaches 

26 Maar de Vader zal de Helper sturen. 
Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn 
naam alles zal leren en jullie steeds 
weer zal herinneren aan wat Ik gezegd 
heb. 

26 But the [a]Helper, the Holy Spirit, whom 
the Father will send in My name,He will 
teach you all things, and bring to 
your remembrance all things that I said 
to you. 
 

Johannes 
15:26 

Getuigt 
 
Witnesses 

26 Jezus zei: "Ik zal jullie de Helper 
sturen die bij mijn Vader vandaan komt. 
Hij is de Geest van de waarheid. En 
wanneer Hij komt, zal Hij jullie vertellen 
wat Hij van Mij hoort en ziet. 

26 “But when the [a]Helper comes, whom I 
shall send to you from the Father, the 
Spirit of truth who proceeds from the 
Father, He will testify of Me. 
 

Johannes 
16:8 

Overtuigt 
 
Convict 

8 En wanneer Hij komt, zal Hij de 
mensen in de wereld overtuigen van 
zonde, rechtvaardigheid en oordeel. 

8 And when He has come, He will convict 
the world of sin, and of righteousness, 
and of judgment 

Johannes 
16:13 

Leidt 
Spreekt 
Verkondigt 
 
Guide 
Speak 
Tell 

13 Maar als de Heilige Geest komt, zal 
Hij jullie de weg wijzen naar de volledige 
waarheid. Wat Hij jullie zal zeggen, heeft 
Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door 
wat Hij hoort, en Hij zal bekendmaken 
wat komen gaat. 

13 However, when He, the Spirit of truth, 
has come, He will guide you into all truth; 
for He will not speak on His own 
authority, but whatever He hears He will 
speak; and He will tell you things to 
come. 

Johannes 
16:14 

Verheerlijkt 
 
Glorify 

Door jullie te vertellen wat Hij van Mij 
hoort, zal Hij Mij verheerlijken.  

He will glorify Me, for He will take of what 
is Mine and declare it to you. 

Acts 8:29 Beveelt 
 
Orders 

De Heilige Geest zei tegen Filippus: 
‘Haal die wagen in en blijf ernaast lopen. 

Then the Spirit said to Philip, “Go near 
and overtake this chariot.” 

Acts 13:4 Zendt 
 
Sent 

Barnabas en Saulus, die er dus door de 
Heilige Geest op uitgestuurd waren, 
gingen naar Seleucië aan de kust en 
staken vandaar over naar Cyprus. 

So, being sent out by the Holy Spirit, 
they went down to Seleucia, and from 
there they sailed to Cyprus. 

Acts 16:6 Verhindert Zij reisden verder door het gebied van 
Frygië en Galatië, omdat de Heilige 
Geest hun niet had toegestaan naar 
Asia te gaan en daar over Jezus 
Christus te spreken. 
 

Paul and his companions traveled 
throughout the region of Phrygia and 
Galatia,having been kept by the Holy 
Spirit from preaching the word in the 
province of Asia. 
 

Acts 20:23 waarschuwt 
 
warns 

zegt de Heilige Geest mij nadrukkelijk in 
elke stad waar ik kom, dat mij 
gevangenschap en vervolging te 
wachten staat. 
 

except that the Holy Spirit testifies in 
every city, saying that chains and 
tribulations await me. 
 

Romans 
8:26 

Helpt 
 
helps 

De Geest helpt ons in onze zwakheid. 
Wij weten niet eens hoe wij moeten 
bidden. Daarom behartigt de Geest onze 
belangen met verzuchtingen waarvoor 
geen woorden zijn. 

in the same way, the Spirit helps us in 
our weakness. We do not know what we 
ought to pray for, but the Spirit himself 
intercedes for us through wordless 
groans. 
 

Romans 
8:27 

Denkt en ziet 
de bedoeling 
 
Thinks and 
sees 
intention 

En God, die weet wat er in het diepst 
van ons hart is, weet wat de Geest wil. 
Want wat de Geest voor de gelovigen 
bidt, is volgens de wil van God. 

And he who searches our hearts knows 
the mind of the Spirit, because the Spirit 
intercedes for God’s people in 
accordance with the will of God. 
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1Cor 2:10 peilt God heeft het ons door de Geest 
duidelijk gemaakt. Want voor de Geest 
is niets verborgen, zelfs het diepste 
wezen van God niet. 
 

these are the things God has revealed to 

us by his Spirit. 

The Spirit searches all things, even the 

deep things of God. 

 

1Cor12:11 Heeft een wil 
 
Has a will 

Maar het is een en dezelfde Geest die 
dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat 
Hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit 
zoals Hij wil. 
 

But one and the same Spirit works all 
these things, distributing to each one 
individually as He wills. 
 

De Houding van de mensen tegenover de Heilige Geest 

Acts 5:3 Bedriegen 
 
lie 

Ananias,’ zei Petrus, ‘waarom hebt u de 
duivel toegang gegeven tot uw hart? 
Waarom probeert u de Heilige Geest te 
bedriegen? Waarom zegt u dat dit de 
hele opbrengst van het land is, terwijl u 
een deel ervan achtergehouden hebt? 
 

But Peter said, “Ananias, why has Satan 
filled your heart to lie to the Holy Spirit 
and keep back part of the price of the 
land for yourself? 
 

Acts 5:9 Verzoeken 
 
 
test 

Waarom wilden jullie de Geest van de 
Here bedriegen? De mannen die u daar 
hoort aankomen, hebben zojuist uw man 
begraven. Zij zullen ook u dood naar 
buiten dragen.’ 
 

Peter said to her, “How could you 
conspire to test the Spirit of the 
Lord? Listen! The feet of the men who 
buried your husband are at the door, and 
they will carry you out also.” 
 

Acts 7:51 Verzetten 
 
 
resist 

Halsstarrige heidenen! U verzet zich 
altijd tegen de Heilige Geest. U bent 
geen haar beter dan uw voorouders. 
 

“You stiff-necked people! Your 
hearts and ears are still uncircumcised. 
You are just like your ancestors: You 
always resist the Holy Spirit! 
 

Ephesians 
4:30 

bedroeven 
 
grieve 

Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij 
staat immers borg voor u tot de dag van 
de volle bevrijding komt. 
 

And do not grieve the Holy Spirit of 
God, with whom you were sealed for the 
day of redemption. 
 

Hebrews 
10:29 

beledigen 
 
 
insult 

Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf 
zijn voor mensen die de Zoon van God 
hebben vertrapt. Die voorbijgingen aan 
de heiligheid van zijn bloed, waarmee 
Gods verbond is bezegeld en waardoor 
zij voor God waren afgezonderd en die 
de Heilige Geest die hun genade heeft 
gegeven, hebben beledigd. 
 

How much more severely do you think 
someone deserves to be punished who 
has trampled the Son of 
God underfoot, who has treated as an 
unholy thing the blood of the 
covenant that sanctified them, and who 
has insulted the Spirit of grace? 
 

Matthew 
12:31 

Lasteren / 
vervloeken 
 
 
 
blasphemy 

Wat voor verkeerds u ook doet, het kan 
u worden vergeven, maar het belasteren 
van de Heilige Geest kan niet vergeven 
worden. 
 

Therefore I say to you, every sin and 
blasphemy will be forgiven men, but the 
blasphemy against the Spirit will not be 
forgiven men. 
 

 

 


