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WORDT NÚ VERVULD MET DE HEILIGE GEEST
hjms
Geliefde broeders en zusters, kinderen Gods hebben de Heilige Geest absoluut nodig in en
voor hun dagelijkse leven. Maar dat thema zal ik nu niet behandelen. Want al vaak hebben
we gehoord, dat we de Heilige Geest nodig hebben als die goddelijke Leraar om ons de
diepten van het Woord van God te verklaren. We hebben Hem ook nodig als Voorbidder en
Hulp in onze gebeden. Ook hebben wij Hem nodig om een getuige van Jezus te kunnen zijn.
We kunnen absoluut niet zonder deze goddelijke Helper, Die steeds in en bij ons wil zijn.
Jezus noemde Zijn Naam de (andere) Trooster in Joh. 14:16; 15:26; 16:7. “Trooster” is de
vertaling van het Griekse “Pa’rakletos”, dat een samenvoeging is van twee woorden.
Namelijk van “para” dat “zij aan zij, dichtbij” betekent en van “kletos” dat “een die geroepen
werd” betekent. Jezus is de (eerste) Trooster, maar toen Hij naar de hemel was teruggekeerd, heeft Hij aan Zijn kinderen op aarde een andere Trooster, de Heilige Geest gegeven
(Hand. 2:33). En deze Heilige Geest is een Helper Die altijd bij ons is en aan onze zijde
staat. Hij kan te hulp worden geroepen en Hij is altijd ter plaatse voor elke nood. Hij geeft ons
kracht in beproevingen. Hij bepleit onze zaak bij God en doet voorbede. Hij verklaart ons het
Woord van God.
Broeders en zusters, zoals ik reeds zei, ga ik nu niet op dit thema in.
Wat ik wél wil behandelen, is het volgende:
Het is beter dat wij nú vervuld worden met het geestelijke vuur van die levend makende
Heilige Geest die ons wil helpen (zodat Hij voor altijd in ons is), dan om straks in de eindtijd
verteerd te worden door het oordeelsvuur van de Heilige Geest.
Laten we samen eens in Matt. 3:11-12 lezen wat Johannes de Doper zei: “Ik doop u wel met
water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig
ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in
Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.”
Johannes de Doper wees hier op Jezus Christus, Die ná hem zou komen en hij profeteerde
dat Jezus ons met het vuur van de Heilige Geest zou dopen. En omdat Jezus in de hemel is
teruggekeerd en de Heilige Geest heeft uitgestort op die bijzondere Pinksterdag in Hand.
2:1-4, mogen wij nú gedoopt worden met het vuur van de Heilige Geest. En dat vuur is
genadevuur. Het geeft ons kracht en leven. Dat vuur zal onze zwakheden verteren en ons
sterk maken en ons helpen. Dat vuur zal ons hart in vuur en vlam voor Jezus zetten, zodat
wij krachtige getuigen van Hem worden.
Maar we moeten ons wél realiseren dat Johannes de Doper óók nog wat anders zei. Hij
sprak ook over het oordeel. Spoedig zal een ander vuur over de wereld gaan en dat is het
oordeelsvuur van de Heilige Geest, dat al het kaf zal verteren. Laten we Openb. 8:1-6 lezen,
waarin een visioen ter sprake komt, dat zich afspeelt in de tijd van de grote eindtijdverdrukkingen vlak voor de Wederkomst van Jezus: “En toen Het (NB, d.i. het Lam van God,
Jezus) het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van
een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven
bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een
gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden
aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is (NB, d.i. het
wierookaltaar). En de rook des reukwerks (NB, dit wijst op aanbidding), met de gebeden der
heiligen (NB, dit zijn de voorspraakgebeden), ging op van de hand des engels voor God. En
de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars (NB, dit is vuur van de
Heilige Geest), en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en
bliksemen, en aardbeving (NB, d.w.z. de oordelen barsten los). En de zeven engelen, die de
zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.”
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Wat we hier lezen is, dat er in de eindtijd een machtige aanbidding en machtige en vurige
voorspraakgebeden van de kinderen Gods tot God zullen opstijgen. Zij aanbidden Hem en
bidden voor al die zielen, al die mensen op aarde die hulp nodig hebben. Zij bidden voor de
mensen die ter wille van het Evangelie van Jezus vervolgd worden. Maar ook voor hen, die
verloren dreigen te gaan. En die voorspraakgebeden en aanbidding worden op het altaar van
aanbidding, het gouden wierookaltaar, gelegd dat vlak voor de troon van God is en worden
daar verteerd door het vuur van de Heilige Geest, Die met al die aanbidders meebidt en hen
helpt en steunt in die gebeden (Rom. 8:26)..
En dán reageert God. Dán zal God datzélfde vuur van de Heilige Geest door een engel laten
oppakken. En dan wordt dat vuur oordeelsvuur. De engel zal het oordeelsvuur van de Heilige
Geest uitstorten over de aarde, om door die oordelen te bewerkstelligen dat de onbekeerde
mensen zich alsnog zullen bekeren. De zeven vreselijke bazuinoordelen zullen dan gaan
plaatsvinden en over de wereld gaan (Openb. 8:6 e.v.). Het zijn oordelen van de Heilige
Geest, maar er is nog genade aan verbonden. Mensen die steeds het reddende Evangelie
aan zich voorbij hebben laten gaan, krijgen nog de kans zich te bekeren.
Maar gelukkig deze oordelen gaan voorbij aan hen, die zich hebben laten vullen met de
Heilige Geest en door Hem verzegeld zijn. Openb. 9:4: “En hun werd gezegd, dat zij het gras
der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen
alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.”
Broeders en zusters, Jezus is de Doper met de Heilige Geest. Bij de vervulling met de
Heilige Geest verzegelt Hij de gelovigen met het zegel van de Heilige Geest. Efez. 1:13: “In
Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid
gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den
Heiligen Geest der belofte; “
Geliefde broeders en zusters, ik wil in verband met het voorgaande een stuk uit Ezech. 9
lezen. Dit schriftgedeelte is Gods reactie op de gruwelijke dingen waarover we in Ezech. 8 n
kunnen lezen. Daar lezen we dat de tempel van God, die onder andere een schaduwbeeld is
van de gemeente van kinderen Gods, zwaar verontreinigd was. En dan moet Gods oordeel
uiteindelijk wel vallen. Als Zijn grote Liefde en Genade wordt veracht en verworpen, staat het
oordeel voor de deur. De afgod Mammon werd er aanbeden, verwijzend naar geldgierigheid.
De afgod Thammuz werd aanbeden, verwijzend naar uiterlijkheden, kleding, mode. De zon
werd aanbeden, allerlei gruwelijke beesten en afgoden waren diep in de tempel verborgen,
verwijzend naar ontucht etc. Laten we Gods reactie in Ezech. 9:1-6 lezen: “Daarna riep Hij
voor mijn oren met luider stem, zeggende: Doet de opzieners der stad naderen, en elkeen
met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, zes mannen kwamen van den weg der
Hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn
hand; en een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers-inktkoker was aan zijn lenden; en zij kwamen in, en stonden bij het koperen altaar. En de
heerlijkheid des Gods van Israel hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel
van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die de schrijversinktkoker
aan zijn lenden had. En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door
het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en
uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die
anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog
verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en
vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en
begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren. “
De man in linnen is Jezus, de Zoon van God (Dan. 10:5-6). En Hij tekende een teken op de
voorhoofden van de mensen, d.w.z. Hij verzegelde hen met de Heilige Geest, wiens eerlijke
en oprechte harten zó leden onder al die gruwelijkheden die werden gedaan. We zien hier
een beeld van de kinderen Gods die zuchten onder de zonden van de wereld en wiens
harten lijden, omdat Jezus zoveel verdriet wordt aangedaan.
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Maar de andere mensen, m.a.w. zij die de gruwelijke zonden hadden getolereerd of er zelfs
aan hadden meegedaan, vielen onder het zware oordeel. Zij werden gedood. En dit oordeel
begon bij het heiligdom. Oók het heiligdom is een beeld van de gemeente van kinderen
Gods. Het oordeel zal allereerst beginnen bij de lauwe en ongehoorzame kinderen Gods (1
Petr. 4:17).
Laten wij vervolgen te lezen in Ezech. 10:1-7: “Daarna zag ik, en ziet, boven het uitspansel,
hetwelk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de
gelijkenis eens troons; en Hij verscheen op dezelve. En Hij sprak tot den man, bekleed met
linnen, en Hij zeide: Ga in tot tussen de wielen, tot onder den cherub, en vul uw vuisten met
vurige kolen van tussen de cherubs, en strooi ze over de stad; en hij ging in voor mijn ogen.
De cherubs nu stonden ter rechterzijde van het huis, als die man inging; en een wolk
vervulde het binnenste voorhof. Toen hief zich de heerlijkheid des HEEREN omhoog van
boven den cherub, op den dorpel van het huis; en het huis werd vervuld met een wolk, en
het voorhof was vol van den glans der heerlijkheid des HEEREN. En het geruis van de
vleugelen der cherubs werd gehoord tot het uiterste voorhof, als de stem des almachtigen
Gods, wanneer Hij spreekt. Het geschiedde nu, als Hij den man, bekleed met linnen,
geboden had, zeggende: Neem vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs, dat hij
inging en stond bij een rad. Toen stak een cherub zijn hand uit van tussen de cherubs tot het
vuur, hetwelk was tussen de cherubs, en nam daarvan, en gaf het in de vuisten desgenen,
die met linnen bekleed was; die nam het, en ging uit.”
Ziet u de overeenkomst met het schriftgedeelte wat we hebben gelezen in Openb. 8:1-6? De
man bekleed met linnen nam net als de engel in Openb. 8 het vuur en strooide het uit. Het
oordeelsvuur werd door nu over de stad Jeruzalem uitgestrooid. Vreselijk!
Maar anderzijds werd het huis (dit is de tempel en een schaduwbeeld van de gemeente)
vervuld met de heerlijkheid van God, dus met het vuur van de Heilige Geest. Het geruis van
de vleugelen van de cherubs werd gehoord. Dat is als het geruis van de aanbidding van de
kinderen Gods. Dus straks zal enerzijds het oordeelsvuur over de wereld komen, maar de
kinderen Gods zullen vol zijn van de aanbidding van hun dierbare Heiland Jezus Christus.
Maar we hebben wederom gelezen, dat wanneer we nú het vuur van de Heilige Geest in ons
hart ontvangen en het zegel van de Heilige Geest op ons voorhoofd, dat we dan straks het
oordeelsvuur mogen ontvlieden.
We zullen nu voor een laatste verduidelijking van ons onderwerp naar het tweede boek
Koningen gaan. Hier lezen we in hoofdstuk 1 vanaf vers 1 over koning Ahazia die ziek op
bed lag, nadat hij uit het venster van het bovenvertrek van zijn paleis was gevallen. Ahazia
was een zoon van de vorige koning Achab, die het slechte voorbeeld van zijn vader Achab
en zijn moeder Izébel volgde. Hij diende de afgoden. Terwijl Ahazia ziek was, zocht hij hulp
bij de afgoden. Terwijl hij beter zou moeten weten, ging hij aan de Heer, de God van Israël
voorbij. Hij stuurde enkele boden naar Baäl-Zebub, de afgod van Ekron, om te vragen of hij
zou genezen. Dus hij zocht hulp van de afgod “Heer van de vliegen”. Terwijl iedere Jood in
die tijd wel wist dat deze afgod de vorst van de boze geesten was.
Maar de Engel der Heeren stuurde de profeet Elia de boden van Ahazia tegemoet. Elia
betekent “Mijn God is Heer” en in dit verhaal is hij ook een schaduwbeeld van Jezus. Elia
moest hen vertellen, dat Ahazia niet meer beter zou worden en zou sterven. En Elia
gehoorzaamde en vertelde dat tegen de boden en zij vertelden dat aan Ahazia. En meteen
zei Ahazia (vers 8): “dat kan niemand anders zijn geweest dan Elia.”
En hij stuurde een hoofdman met 50 soldaten naar Elia om hem op te halen. Maar vuur uit
de hemel verteerde hen. Toen stuurde Ahazia opnieuw een hoofdman met 50 soldaten,
maar opnieuw werden zij door het vuur uit de hemel verteerd. We zullen dit lezen in 2 Kon.
1:9-12. In de schriftgedeelten die we nu gaan lezen wordt het getal 50 vele malen genoemd.
En het getal 50 verwijst ons naar Pinksteren, dus het Feest van de vervulling met de Heilige
Geest.
“En hij zond tot hem een hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. En als hij tot hem opkwam
(want ziet, hij zat op de hoogte eens bergs), zo sprak hij tot hem: Gij, man Gods! de koning
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zegt: Kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftigen: Indien ik dan
een man Gods ben, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde
vuur van den hemel, en verteerde hem en zijn vijftigen. En hij zond wederom tot hem een
anderen hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. Deze antwoordde en sprak tot hem: Gij, man
Gods! zo zegt de koning: Kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem: Ben ik een
man Gods, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur Gods
van den hemel en verteerde hem en zijn vijftigen.”
Elia zat bovenop een berg. In bijbelse taal verwijst dit naar onze aanbidding, want Jezus
zocht vaak een bergtop op om te bidden. En de eerste twee hoofdmannen kwamen tot Elia
op, d.w.z. gingen naar Elia toe op die bergtop. Met andere woorden, zij begaven zich in
geestelijke zin óók in aanbidding. En zij geboden Elia: “Gij, man Gods, Kom af”. Broeders en
zusters, het is nogal brutaal om zo gebiedend te spreken tegen een man Gods, is het niet?
Het gevolg was er dan ook naar. Als wij vals aanbidden, zal het vuur van de hemel (dit is het
vuur van de Heilige Geest) ons verteren. Als je op een foute manier de hoogte van
aanbidding beklimt en oneerbiedig tot Jezus (Die de Doper is met de Heilige Geest) roept en
roept: “Kom af, kom af” (m.a.w. “vervul mij, vervul mij”), dan zal je niet vervuld worden. Je
kunt God niet dwingen om je te vervullen, maar je mag je wel aan Zijn belofte vasthouden.
En eens zal het oordeelsvuur van de Heillige Geest je uiteindelijk verteren, omdat je wél
vervuld wilde worden, maar niet aan de gestelde voorwaarden wilde voldoen. Namelijk eerst
je hart door Jezus volkomen laten reinigen van elke zonde, je karakter te laten veranderen
en jezelf diep voor Jezus met een eerlijk hart te vernederen.
Toen stuurde koning Ahazia voor de derde maal een hoofdman. En ik weet zeker dat deze
doodsbenauwd zal zijn geweest. Hij had natuurlijk gehoord wat die andere mannen was
overkomen en met knikkende knieën ging hij naar Elia toe. Maar ook met een totaal ander
hart, niet brutaal maar vol eerbied. En met een bede, dat het oordeel niet op hem zou vallen.
2 Kon. 1:13-15: “En wederom zond hij een hoofdman van de derde vijftigen met zijn vijftigen.
Zo ging de derde hoofdman van vijftigen op, en kwam en boog zich op zijn knieen, voor Elia,
en smeekte hem, en sprak tot hem: Gij, man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw
knechten, van deze vijftigen, dierbaar zijn in uw ogen! Zie, het vuur is van den hemel
gedaald, en heeft die twee eerste hoofdmannen van vijftigen met hun vijftigen verteerd;
maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen! Toen sprak de Engel des HEEREN tot Elia:
Ga af met hem; vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op, en ging met hem af tot den
koning.”
Broeders en zusters, vervulling met de Heilige Geest betekent ontsnapping aan het
oordeelsvuur. En daarom is de wijze waarop wij Jezus benaderen om van Hem de Heilige
Geest te ontvangen heel erg belangrijk. Jezus is God en verdient ons respect. Maar óók de
Heilige Geest. Wij moeten Hem als een dierbare Persoon benaderen. Hij is ook God. De
derde hoofdman benaderde Elia (schaduwbeeld van Jezus) met een heel ander hart dan de
eerste twee. Hij wist dat onmiddellijk het oordeelsvuur over hem zou kunnen worden
voltrokken. Daarom boog hij zich diep op zijn knieën met een nederig hart en smeekte om
genade. “Heer, laat het oordeel toch aan mij voorbij gaan”. Dus hij wist dat hij het oordeel
eigenlijk had verdiend. En wat hij bad was: “Laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen”. Met
andere woorden, wat kan ik doen om U, oh Heer, te behagen? Hoe kunt U mij onwaardig
schepsel ontvangen, en hoe kunt U mij gebruiken?
In onze benadering van de Heilige Geest is het heel erg belangrijk, dat we Hem als een
Persoon beschouwen, dat we Hem als God beschouwen aan Wie we de allerhoogste Eer en
Eerbied verschuldigd zijn. We moeten Hem niet als een Kracht beschouwen, Die alleen en
uitsluitend voor ons ter beschikking staat. Die wij te pas en te onpas kunnen aanwenden
zoals het ons beliefd. Want dan is ons hart voornamelijk gevuld met de egocentrische
gedachte: Hoe kan ik Hem ontvangen en hoe kan ik Hem gebruiken? In deze benadering
staat ons eigen ik centraal, met als gevolg hoogmoed en zelfverheffing. En daarover zal
eens het oordeelsvuur van de Heilige Geest moeten vallen. Dan zullen we in de eindtijdoordelen terechtkomen. Als wij tot Jezus komen met een gereinig hart en in diepe ootmoed,
zoals de derde hoofdman, dan zal Hij ons vervullen en mogen wij behouden zijn voor het
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oordeelsvuur dat spoedig over de wereld zal gaan. Dan worden wij verzegeld met de Heilige
Geest. Dan schuilen wij veilig onder het grauwe dassenvellenkleed over de Tabernakel
(dit kleed is een beeld van Jezus, Die het oordeel voor ons opving). Jezus ging naar het kruis
voor onze zonden en het oordeelsvuur viel op Hem in plaats van op ons. Prijst en dankt God.
Amen!

