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De Heilige Geest is op dit moment aanwezig in de zaal. Hij troost, Hij geeft kracht. Het is Zijn doel om Jezus
Christus te verheerlijken. We hebben Zijn kracht nodig voor het aandoen van onze wapenrusting. “Verder, mijn
broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht”, Efeze 6:10.
De Heilige Geest is heel gevoelig, Hij zal zich terugtrekken wanneer we Hem pijn doen. Daarom moeten we
altijd waakzaam zijn!
Er zijn verschillende manieren waarop mensen zondigen tegen de Heilige Geest. Deze zullen behandeld
worden.
1. Lasteren
“Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de
Geest zal de mensen niet vergeven worden”, Mattheus 12:31. Wanneer mensen bang zijn de Heilige
Geest te hebben gelasterd, zal dit niet het geval zijn. Mensen die lasteren hebben geen begeerte Hem
te zoeken.
2. Smaden
“Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waardig gekeurd worden die de Zoon van God vertrapt
heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van
de genade gesmaad heeft?”, Hebreeën 10:29. Dit houdt in dat mensen Jezus’ bloed bewust afwijzen
en niet gered willen worden. Jezus heeft álles voor de mens overgehad uit liefde, wanneer je dat
afwijst geef je Hem een klap in het gezicht. “Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij geen acht slaan op
zo’n grote zaligheid, die aanvankelijk verkondigd is door de Heere en aan ons bevestigd is door hen die
Hem gehoord hebben”, Hebreeën 2:3.
3. Rebelleren
“Want wij durven ons niet te rekenen onder, of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen;
maar door zichzelf af te meten aan zichzelf, en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij niet
verstandig”, 2 Korinthe 10:12. Mensen weten wat recht is, maar negeren het en zoeken hun eigen wil.
Dit maakt je uiteindelijk ongelukkig.
4. Weerstaan
“Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw
vaderen deden, zo doet u ook”, Handelingen 7:51. “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van
hun hart prijsgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de
waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper,
Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle
hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de
tegennatuurlijke”, Romeinen 1:24-26.
5. Liegen
“En Petrus zei: Annanias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de
Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?”, Handelingen
5:3. Hoeveel mensen zijn er niet die een masker op hebben? De Heilige Geest ziet alles! Hij is de Geest
van de waarheid. De duivel is een leugenaar en een mensenmoordenaar.
6. Blussen
“Blus de Geest niet uit”, 1 Thessalonicenzen 5:19. Overal waar Hij komt zijn mensen die Hem blussen.
7. Bedroeven
“Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd”, Jesaja 63:10
“En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing”,
Efeze 4:30. De Heilige Geest is zacht, heilig en teer. Bij de wedergeboorte wordt je verzegeld door
Hem.
De Heilige Geest woont in ons christenen. Hij ervaart daarom álles wat wij zien, zeggen en doen.

