


• Joël  2:28 "Ik zal mijn geest uitgieten 

over al wat leeft“

• John 16:7 “Werkelijk, het is goed voor 

jullie dat ik, want als ik niet ga zal de 

pleitbezorger niet bij jullie komen, 

maar als ik weg ben, zal ik hem jullie 

zenden.” 





Voorbeelden:

• Otniel - Rechters 3:9-10  

De Israëlieten riepen de HEER te hulp, en de HEER 

zond iemand om hen te bevrijden: Otniël, een 

zoon van Kalebs jongere broer Kenaz. 10Gedreven 

door de geest van de HEER trad hij op als rechter 

over Israël. Hij trok ten strijde, en de HEER leverde 

koning Kusan-Risataïm van Aram aan hem uit, 

zodat hij hem een zware nederlaag kon 

toebrengen. 11Veertig jaar had het land rust. 

Toen stierf Otniël.



Gideon - Rechters 6:34 

Toen kwam de geest van de HEER over 

Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de 

afstammelingen van Abiëzer onder de 

wapenen te roepen 35en zond boden naar 

het gebied van Manasse om daar iedereen 

op te roepen.



Jefta - Rechters 11:29 

Toen werd Jefta gegrepen door de geest 

van de HEER. Hij trok door heel Gilead en 

Manasse, ging daarna weer terug naar 

Mispa in Gilead en trok van daar op tegen 

de Ammonieten.



Simson - Rechters 13:24-25; 14,19 

De vrouw bracht een zoon ter wereld en 

noemde hem Simson. De jongen genoot de 

zegen van de HEER en groeide voorspoedig 

op. 25Tussen Sora en Estaol, waar de 

Danieten hun tenten hadden opgeslagen, 

werd hij voor het eerst door de geest van 

de HEER tot daden aangezet.



In het NT

• Handelingen 1:8

• Handelingen 2:1-5



• De bange kerk werd krachtig!

• De sprakeloze kerk kreeg een stem en 

een boodschap!

• De onbekende kerk werd zichtbaar in 

de stad

• Het verborgen Evangelie werd bekend 

in de wereld

• De deur van de redding, die voor de 

niet-Joden gesloten was, werd wijd 

open gezet voor de hele wereld!



• Hij is uitgestort – Hij is hier! 

• Je moet je met Hem verbinden

• Beloofd door Johannes de Doper

• Mk 1:8 “hij zal je dopen met de Heilige 

Geest!”



en beloofd door Jezus: Handelingen 1:4-5 

“Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar 

wachten tot de belofte van de Vader, 

waarover jullie van mij hebben gehoord, in 

vervulling zal gaan. 5Johannes doopte met 

water, maar binnenkort worden jullie 

gedoopt met de heilige Geest.” 



• Er wordt ons opgedragen om vervuld 

met de Geest te zijn!

Ef 5:18; “laat de Geest u vervullen” 

• Vraag de Vader voor Hem: - Lk 11,11-13

• Verlang naar Hem! – John 7:37-39;        

1 Cor 14:1

• Ontvang Hem in geloof  – John 7:37

• Gehoorzaam Hem – Gal 5:25




