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Ben jij met de Heilige Geest vervuld?
Gods heilig vuur in jou

Hoewel het inmiddels al vele jaren geleden is, kan ik mij nog heel goed de 
avond herinneren toen ik het onderstaande schema opstelde. Met een 
groep collega’s waren we drie dagen van huis in een opleidingscentrum 
om ons BHV certificaat te behalen. Om, zo nodig, als gecertificeerde 
BedrijfsHulpVerlener naast ons werk elkaar in gevaarlijke situaties te 
helpen of te redden. 

Naast noodverbanden aanleggen, levensreddende handelingen 
verrichten, leerden we ook hoe gevaarlijk vuur is. We bekeken een 
video en zagen hoe door een brandende lucifer dicht bij een gordijn te 
houden, een huis in korte tijd in brand kan staan. Hoewel vuur onmisbaar 
is bijvoorbeeld om je lekker bij de kachel te warmen, kan het ook heel 
gevaarlijk zijn. Vuur dient daarom beheersbaar te zijn en te blijven. 
We leerden aan de hand van een schema de driehoeksverhouding die 
nodig is om een brand te doen ontstaan of te blussen. Over positieve en 
negatieve katalysators.

Na veel geleerd en geoefend te hebben, gingen we naar ons hotel. 
Na de maaltijd besloten de collega’s om de dag af te sluiten met een 
avond aan de tap. Daarbij was het gebruikelijk dat men royaal ‘geestrijk’ 
vocht tot zich nam. In jongensboeken had ik gelezen dat de Indianen dit 
‘vuurwater’ noemde.

In de Bijbel lezen we dat het Woord van God vergeleken wordt met een 
vuur. Het verwarmt, het verteert, en het loutert (Joh. 18:18; Jes. 44:15; 
Jer. 23:29; 1 Petr. 1:7). Salomo begreep de negatieve en de positieve 
katalysator van hout op het vuur. Vandaar zijn levenslessen: ‘Als er 
geen hout meer is, dooft het vuur uit, en als er geen lasteraar is, houdt 
een ruzie op. Zoals vurige kolen en hout zijn voor een vuur, zo doet een 
twistziek man de onenigheid oplaaien’ (Spr. 26:20-21). 

De tong is een klein lichaamsdeel, en roemt toch over grote dingen. Zie 
eens, hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Zo staat het ook 
met onze tong, die onze levensloop vanaf het begin in vlam zet (Jak. 3:5-
6). En als we een vijand ‘vurige kolen’ op zijn hoofd hopen, kunnen we 
het kwade overwinnen door het goede (Rom. 12:20-21).

Terwijl mijn collega’s hun troost zochten aan de tap vanwege het gemis 
van de warmte van hun gezin, koos ik ervoor op mijn kamer de Bijbel te 
openen en te drinken van het levende water. Al peinzend dacht ik na over 
de diverse gesprekken die ik had met collega’s in de loop van de jaren, en 
mijn verlangen om hen als een brandhout uit het vuur te rukken (Zach. 
3:2; Jud.:23). 

Ik nam de Bijbel ter hand en dacht na over de parallel tussen de Bijbel, 
het Woord van God dat levend gemaakt wordt door de kracht van de 
Heilige Geest, en de Trooster. Ik las over het uitblussen van de Geest, het 
verkoelen van liefde, enz. Al mediterend tekende ik ook een driehoek en 
zette ik in een schema wat ik die avond leerde. Toen mijn collega’s in het 
donker, stommelend in de late uurtjes, zingend hun kamer opzochten, 
konden zij deze nauwelijks vinden vanwege hun gebrek aan oriëntatie. Zij 
wandelen niet als wijzen, want hun wijsheid zat in de kan! 

Verwarmd door de liefde van God, en in het besef van zoveel ontvangen 
genade, kon ik God de Vader, in de naam van de Heere Jezus Christus 
met een loflied in mijn hart danken voor de Heilige Geest, waarmee ik 
ben verzegeld. Toen ik het lichtknopje omdraaide, werd het donker in de 
kamer maar ik wist: De Heere is mijn licht.

Het schema, eerst op een zogenaamd ‘geeltje’, heeft jaren in mijn Bijbel 
gelegen. Telkens wanneer ik erna keek en de Bijbelteksten las, was 
dit voor mij een verkorte herhalingscursus BHV, die mij de vraag deed 
stellen: Ben jij met de Heilige Geest vervuld? Nu ik dit schrijf leert het 
mij dat je BHV certificaat geldig is, als je de periodieke herhalingscursus 
volgt. Zo wil de Heere Jezus dat wij in Zijn Woord blijven, en door het 
steeds ter hand te nemen ‘bij de les’ blijven!



Zuurstof: de wind (Gr. pneuma), Gods Geest laten waaien
• Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, doorwaai mijn hof (Hoogl. 4:16). Bid om de frisse, 

aangename wind van de Heilige Geest.
• Geef gehoor aan de oproep: Wees vervuld met de Heilige Geest (Ef. 5:18).
• De wind waait waarheen hij wil (Joh. 3:6). Sta open voor de leiding van Gods Geest, die kan 

plotseling uit een andere richting komen. Sluit je hiervoor niet af!
• Weersta de Heilige Geest niet (Jes.63:10; Hand.7:51). Niet willens en wetens tegen Gods 

Woord ingaan.

Materiaal: God woont in mensen
• Iedere gelovige is een tempel van de 

Heilige Geest (1 Kor. 3:16; 6:19). 
• Hun lichaam is een aarden vat met 

daarin een schat (2 Kor. 4:6-7).
• Een vat dat eerbaar en zwak is  

(1 Thess. 4:4; 1 Petr. 3:7).
• In hen en door hen wil God zichtbaar 

worden in de wereld  
(Ef. 2:20-22; 1 Petr. 2:5, 9).
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Ontstekingstemperatuur: het werk van de Heilige 
Geest remmen, stilleggen of bevorderen door een...

Negatieve katalysator:
• De liefde laten verkoelen  

(Matt. 24:12).
• De Heilige Geest bedroeven door 

ongehoorzaamheid  
(Jes. 63:10; Ef. 4:30).

• Koud noch warm zijn  
(Openb. 3:15-16).

• Het werk van de Heere met lauwheid 
verrichten (Jer. 48:10). 

• De Heilige Geest uitblussen  
(1 Thess. 5:19).

• Het hart blijft koud, ook als je 
geweldige dingen hoort over de Zoon 
(Gen. 45:26-28).

Positieve katalysator:
• Vurige liefde hebben voor anderen  

(1 Petr. 1:22).
• God wil graag dat je een brandend 

hart hebt, warm loopt voor nieuwe 
dingen die je hoort uit Zijn Woord 
over de Heere Jezus, maar ook voor 
dingen die je voor Hem kunt doen 
(Luk. 24:32).

• Wees vurig van geest. Zoals Apollos, 
die vurig van geest was en nauwkeurig 
de dingen van de Heere onderwees 
(Rom. 12:11; Hand. 18:25).


