
Het Koninkrijk 
der Hemelen

Les 8 – En gij zult kracht ontvangen

Schutse kerk



De zeven Geesten

Uit de troon kwamen 
bliksemstralen en gerommel 
en donderslagen. Vóór de 
troon van God brandden 
zeven fakkels. Dat zijn de 
zeven Geesten van God.

Openbaring 4:5 BB



[Jesaja zegt:] Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom 
weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon 
geboren worden uit de familie van Isaï [de vader van koning David].

o [1] De Geest van de Heer zal op Hem zijn.

Hij zal vol zijn van:

o [2] de Geest van wijsheid

o [3] de Geest van verstand

o [4] de Geest van raad

o [5] de Geest van sterkte

o [6] de Geest van kennis van God

o [7] en de Geest van ontzag voor God.

Hij zal diep ontzag voor God hebben en daarvan genieten.

Jesaja 11:1-3 BB





Zo kwam Jezus ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid. Zoals altijd ging 
Hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. 
Ze gaven Hem het boek van de profeet Jesaja. Hij deed het open en zocht 
de plaats op waar staat: 

'De Geest van de Heer is op Mij. Hij heeft Mij met zijn Geest gezalfd om 
aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om 
mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te 
vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer 
kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen 
dat het feestjaar van de Heer begonnen is.' [Dat las Hij voor.]‘

Daarna deed Hij het boek dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging 
zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. Hij begon: "Nu zijn deze 
woorden uit de Boeken werkelijkheid geworden.“

"Iedereen was het met Hem eens. Ook waren ze verbaasd over zijn 
woorden. Want Hij sprak zo vriendelijk…

Lukas 4:16-19-BB



Jezus maakt niet alleen gebruik van de Geest van de Heer, maar ook
van de andere werkingen van de Geest.

“Wat Ik nu ga zeggen is de waarheid

…

Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze 
stonden op en sleurden Hem de stad uit. Ze namen Hem mee tot 
aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd. Daar wilden 
ze Hem naar beneden gooien. Maar Hij liep tussen hen door en 
vertrok.

Lukas 4:21-30



…Jezus trok in heel Galilea rond. Hij gaf les in de synagogen. 
Hij vertelde er het goede nieuws van het Koninkrijk. Ook 
genas Hij de mensen van al hun ziekten en kwalen. Tot in 
Syrië hoorden de mensen over Hem. En de mensen 
brachten iedereen naar Hem toe die erg ziek was of pijn 
had. Ook mensen in wie duivelse geesten zaten, mensen 
met epileptische aanvallen en verlamde mensen. En Hij 
maakte hen gezond.

Mattheüs 4:23-24 BB



De Geest van de Heer was ook op de discipelen

Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij Zich. Hij gaf hun de macht om 
duivelse geesten uit de mensen weg te jagen en om alle ziekten en kwalen te 
genezen.

Hij beval hun: "Ga niet naar niet-Joodse mensen. Ga ook niet naar de steden in 
Samaria . Ga alleen naar de verdwaalde schapen van het volk Israël. Genees de 
zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets 
voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor.

…

Ik stuur jullie als schapen onder de wolven.

Maar pas op voor de mensen. Want ze zullen jullie gevangen nemen en voor de 
rechter slepen.

Jullie zullen ook voor bestuurders van provincies en voor koningen en keizers 
terecht staan omdat jullie in Mij geloven. Jullie zullen hun en de volken over Mij 
vertellen.

Mattheüs 10



Johannes zei tegen Jezus: "Meester, 
we hebben iemand gezien die niet met 
ons meegaat, maar die toch namens 
U duivelse geesten uit de mensen 
wegjaagt. We hebben het hem 
verboden, omdat hij niet met ons 
meegaat." Maar Jezus zei: "Houd hem 
niet tegen. Want iemand die wonderen 
doet omdat hij in Mij gelooft, kan niet 
kort daarna slechte dingen over Mij 
zeggen. Want mensen die niet tégen 
ons zijn, zijn vóór ons.“

Markus 9:38-40



De Geest was 
na langere tijd 

nog op hen

Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, 
vroegen ze Hem: "Waarom konden wij die 
duivelse geest niet uit hem wegjagen?“

Mattheüs 17:19 BB

Uitbreiding
van hun 

takenpakket

En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en 
zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u 
iemands zonden vergeeft, worden ze hem 
vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze 
hem toegerekend.

Johannes 20:22-23 HSV



Voordat Hij (Jezus) naar de hemel ging, leerde Hij door de Heilige Geest nog allerlei 
dingen aan de leerlingen die Hij had uitgekozen. Want nadat Hij uit de dood was 
opgestaan, liet Hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na 40 dagen ging Hij 
naar de hemel. Tijdens die 40 dagen sprak Hij met de leerlingen over allerlei dingen 
die met het Koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed Hij nog heel veel 
wonderen. 

Toen Hij op een keer bij hen was, zei Hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem 
mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de 
Vader beloofd had. "Ik heb jullie al verteld wat die belofte is," zei Jezus. "Johannes 
doopte met water. Maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden 
gedoopt." 

…

Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen 
jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. 
Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld." ‘

Handelingen 1:1-8



Waarom moesten ze na alles 
wat ze hadden ontvangen 
nog vervuld worden met de 
Heilige Geest?



Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er 
een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er 
waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich 
en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige 
Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren 
talen die Gods Geest hun gaf.

Handelingen 2:1-4

Maar dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. Hij zei: 'Aan het 
eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle 
mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en 
oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw 
die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze 
profeteren.

Handelingen 2:16-18



En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder 
het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge 
van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en van hen 
die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met 
Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij 
sprak, te weerstaan.

Handelingen 6:8-10

Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden 
eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en 
de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die 
Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en 
zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij 
met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat 
gezegd had, ontsliep hij.

Handelingen 7:57-60
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GEEST VAN WIJSHEID



“In Damaskus woonde een leerling [van Jezus] die Ananias heette. Hij zag 
de Heer die tegen hem zei: "Ananias!" Hij antwoordde: "Ja, Heer." De Heer
zei: "Ga naar de Rechtestraat. Vraag bij het huis van Judas naar een man 
die Saulus heet. Hij komt uit Tarsus. Hij is aan het bidden.

Handelingen 9:10-11 BB

Ananias ging naar het huis. Hij legde Saulus de handen op en zei: "Saul, 
broeder, ik ben gestuurd door de Heer Jezus die jij hebt gezien toen je
hierheen onderweg was. Hij wil dat je weer kan zien, en dat je vol wordt
van de Heilige Geest." Onmiddellijk leek het alsof er korsten van zijn ogen
vielen. Hij kon weer zien. Hij stond op en liet zich dopen. Toen hij gegeten
had, voelde hij zich beter. Saulus bleef een paar dagen bij de leerlingen in 
Damaskus. Hij ging onmiddellijk in de synagoge staan vertellen dat Jezus
de Zoon van God is.”

Handelingen 9:17-20 BB

GEEST VAN KENNIS



Fundament = JEZUS CHRISTUS

Apostelen Profeten

Evangelisten Herders Leeraars

Toerusten van de heiligen



“Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de 
Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe 
sturen. En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan
overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal
rechtspreken. Hij zal hun laten zien dat ze ongehoorzaam zijn aan Hem, omdat ze
niet in Mij geloven. Hij zal hun laten zien dat God rechtvaardig is, omdat Ik naar de 
Vader ga en jullie Mij niet langer zien. Hij zal hun laten zien dat God rechtspreekt, 
omdat God de heerser van de wereld heeft verslagen en veroordeeld.”

Johannes 16:7-11 BB


