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DE HEILIGE GEEST
Laat ons in dit speciaal schrijven het fascinerende onderwerp van de verbazende Heilige Geest bestuderen. Openb. 12 toont de ''met de
zon beklede vrouw, de gemeente der eeuwen en zelfs de Gemeente van het Nieuwe Testament!'' – Deze is het waar de Heilige Geest tot
aan het einde van het tijdperk mee bezig is! – En de mysterieuze vrouw in Openb. Hfdst. 17 representeert de valse gemeenten der
tijdperken, zelfs tot aan het einde van haar oordeel! – Satans afgezanten verblijven in dit enorme systeem. . . .En de valse leer zal in de kerken
ter voorbereiding voor de Anti-Christ werkzaam zijn! – ''En de Heer Jezus zal met de, met de zon beklede vrouw, met de maan onder haar
voeten werkzaam zijn, totdat Hij verschijnt en Zijn uitverkorenen opneemt! – En de rest van haar zaad zal door de verdrukking gaan!''
''Onze belangrijkste onderwerp is nu om te tonen hoe de Heilige Geest met Zijn volk werkzaam zal zijn. Het Oude Testament sprak over de
komst van de verfrissing en rust, het fenomeen 'de Heilige Geest' zou vlak voor het einde van het tijdperk met ons werkzaam zijn!'' Jes. 28:12 –
''Het zal een vurige zalving zijn om de gelovige tot in een wonderbaarlijke kracht aan te vuren, om goddelijke wonderen te werken!
(Hand. 2:4) – En net zoals het Oude Testament het voorzei, deed een geweldige windvlaag de gelovige schudden, en tongen van vuur
verschenen over hen! En zij spraken in andere tongen en hemelse talen zoals de Schriften het voorzeiden!'' – Hand. 2:38 zegt dat,
''degenen die in de naam van de Heere Jezus gedoopt zijn de doop van de Heilige Geest zullen ontvangen! – Zoals Jezus tevoren zei, het
koninkrijk van God is binnen in u! – Breng het dus tot uiting, handel er naar en gebruik het!. . .Sommige mensen schudden en beven, sommige
met stamelende lippen, terwijl anderen dieper tot in de tongen van mensen en engelen gaan!'' (Jes. 28:11) ''Terwijl anderen een brandende
vrijmoedigheid binnen in hun voelen, een verlangen om het gehele Woord van God te geloven en daden te doen! – Velen voelen een opwinding
van grote vreugde, en de echte Heilige Geest gelovige verwacht en kijkt altijd naar de komst van de Heere Jezus uit; zij verwachten Zijn
terugkomst!''
Zo zien we dat het de verkwikkende rust is, dat vlak voor het einde van het tijdperk aan Gods volk beloofd was, en het heeft in onze
generatie op een grootse wijze plaatsgevonden! En er is nog meer komende! Joel 2:28-30, ''Ik zal herstellen zegt de Heere; den vroege en
spaden regen!'' Dit is een heel diep onderwerp, en we kunnen hier wel mee verder gaan maar we moeten op enige zeer belangrijke feiten de
nadruk leggen!
Hier volgen enige definitieve beloftes aangaande de Heilige Geest! – Er is beloofd dat Hij tot aan het einde van het tijdperk met de gelovige
zal zijn. (Math. 28:20) – Andere Schriftgedeeltes verifiëren dat Hij te midden van de gelovige dient te zijn en hun zal bemoedigen! De Heilige
Geest zal gegeven worden aan degenen die er om vragen! – ''De Geest zal een bron van water, springende tot in het eeuwige leven zijn!''
(Joh. 4:14) ''Vanuit de gelovige zullen stromen des levenden waters vloeien.'' (Joh. 7:37-39) – Het woord 'rivieren' toont dat de Heilige geest
door middel van verschillende kanalen en gaven door de gelovige heen zal opereren! – In Joh. 20:22 zegt het, ''Ontvangt den Heilige Geest
en Jezus blies op hen!”
En nu het werk van de Heilige Geest. – ''Hij zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. (Joh. 16:8) – De
Heilige Geest is de bron van de nieuwe geboorte! – Het zegt dat het net als de wind op een mysterieuze wijze waait! . . . Het toont dat niemand
het beveelt waar of wanneer ergens heen te gaan, (Joh. 3:8) maar dat het in voorzienigheid naar de harten die er naar verlangen heen gaat! – En
het zal de gelovige in genezing, herstel, opstanding en de opname levend maken!'' (Joh. 6:63) – ''Hij zal van Christus getuigen, en zal u in alle
dingen onderwijzen en diepe openbaringen onthullen en zodoende de geheimenissen van God tot Zijn kinderen ontvouwen. . .Hij zal
u tot in al de waarheid leiden. De Heere zal de echte waarheid van de Schriften in kracht onthullen. En Hij zal u de toekomende
dingen verkondigen!'' (Joh. 16:13) – En we zullen het in de Schriften en lectuur gaan zien, dat de Heere deze dingen voor een speciaal
volk ter voorbereiding aan het doen is! – Hij zal ons komende gebeurtenissen betreffende Zijn werk en spoedige terugkeer tonen! –
''De Heilige Geest zal kracht geven om te getuigen, zelfs tot aan het uiterste der aarde!'' (Hand. 1:8) ''En nog een ding dat de mensen
soms over het hoofd zien. De Heilige Geest is definitief in de naam van de Heer Jezus gezonden! (Joh. 14:26) – In feite verblijft de volheid van de
Godheid lichamelijk in Hem!'' (Kol. 2:9) – Vers 10 zegt, ''Hij is het Hoofd is van alle overheid en macht!'' – Hij zal de gelovige moed geven om te
geloven, en geloof om tekenen, wonderen en mirakelen te werken! En zoals het zegt, Hij zal u macht geven, over al de macht van de vijand! . . .
En Jezus gaf deze belofte, ''De werken, die Ik doe, zal u doen, en zelfs grotere werken wanneer de Heilige Geest, in mijn naam is terug
gezonden!'' (Joh. 14:12) ''Zoals vele Schriftgedeelten dat uitdragen, Jezus was God in het vlees!'' Joh. 1:1, 10, lees vers 14, een compleet
antwoord in, Jes. 9:5!
''Aan het einde van het tijdperk zal de Heilige Geest in de Donders, Openb. 10:1-4, werkelijk onder Zijn volk gaan bewegen. Zoals we zien is
het aan de roeping van de tijd geassocieerd!'' Openb. 4:3, ''En de 7 donders komen uit de 7 bliksems van God, waarin de 7 lampen van vuur ons
in deze zware tijden licht zullen geven! (Openb. 4:5) – En ons zullen veranderen en opnemen! – Deze bliksems en lampen zijn de 7 geesten
van God, welke de 7 openbaringen van God betekenen, maar deze allen zijn van één Heilige Geest licht, die zich op 7 verschillende
manieren gelijk de regenboog manifesteert!'' (Vers 3) ''Het is net als men naar de hemel opziet en een bliksemstraal aanschouwt, die zich
in 7 richtingen vertakt, maar het nog steeds van de zelfde bliksemstraal is! Ook typeren de verzen 1 en 2 de opname!''
''Zie zegt de Heere, Ik zal allen voor Mijn wederkomst herstellen, beweeg met de wind van Mijn Geest mee want het is overal om u
heen! – Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge: Ik zal Mijn geest op uw zaad gieten!'' (Jes. 44:3) – ''Merk op dat
het zegt, op de dorstigen, (verlangen) . . . het zegt, op het droge, (wat betekent; waar het een lange tijd niet is uitgestort zullen er
overstromingen van Zijn Geest zijn!)'' Jes. 41:18.
''Overeenkomstig vele andere Schriftgedeeltes en profetieën, zouden we naar een dubbele en drievoudige uitstorting van God moeten
uitzien! – Ik geloof dat degenen hier in mijn werk en op mijn mailinglijst een van de grootste bewegingen van Gods kracht ooit eerder gezien
zullen ontvangen!'' – ''Ja zegt de Heere, verlustig uzelf in Mijn Geest, en Ik zal u geven de begeerten uws harten! (Ps. 37:4) – O Smaakt
en ziet, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt!'' (Ps. 34:9) – ''O u kunt het niet helpen om zulk een krachtige
zalving te voelen! Als u bidt en de Heere zoekt, dan zal Hij grote en machtige dingen voor Zijn volk doen!''
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