VOORBEELDEN: GODS GEEST IN HET OT
• Jozef "in wie de Geest van God is" (Gn41:38)
• Bezaleël "Ik heb hem vervuld met de Geest van God" (Ex31:3)
• Mozes en verschillende andere profeten en richters: "De Geest van
de Heer was op hem"

• Gideon, Zacharia: "De Geest van de Heer bekleedde hem"
• Simson, Saul, David: "De Geest van de Heer werd vaardig over hem"

HANDELINGEN 1:16

Mannen broeders, het Schriftwoord moest vervuld worden, dat de
Heilige Geest door de mond van David tevoren gezegd heeft over
Judas, die de leidsman is geweest van hen die Jezus gevangennamen;

EXODUS 19:4-6
4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik
u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.

5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in
acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn,
want heel de aarde is van Mij.
6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk
zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

JESAJA 42:1 & MATTHEUS 3:16-17
Js42:1 Zie mijn Knecht, Die ik ondersteun, mijn Uitverkorene, In Wie
mijn Ziel een welbehagen heeft; Ik heb mijn Geest op Hem gelegd.

Mt3:16 Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het
water; en zie, de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag de Geest
van God neerdalen als een duif en op Zich komen;
17 en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in
Wie Ik welbehagen heb gevonden.

JEREMIA 31:31,33-34
31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met
het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, […]
33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in
hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder
onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen,
vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

JESAJA 59:21
20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van
overtreding bekeren, spreekt de HEERE.
21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn
Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb,
zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw
nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw
nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

JOHANNES 7:37-39
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en
riep aldus: Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven zouden
ontvangen

JOHANNES 14:16,26
16 opdat Hij met jullie zal zijn tot in eeuwigheid: de Geest van de
waarheid […]
26 Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in
mijn naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat
Ik u heb gezegd.

LUKAS 22:19-20
19 En Hij nam brood en nadat Hij had gedankt, brak Hij het en gaf het
hun en zei: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot
mijn gedachtenis.
20 Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten
wordt.

LUKAS 24:49

49 En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u, u echter, blijft in de
stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte.

ROMEINEN 8:26

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij
weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf
echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

LUKAS 12:11-12

11 Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de
overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u
ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken.
12 Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.

EFEZE 5:18

18 Wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt
vervuld met de Geest, en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer

