


12. Wie is de 
HEILIGE GEEST?



Verschillende namen voor de Heilige Geest:

- De Geest van God (Mattheüs 10:20, 2 Korinthe 3:3)

- De Geest van Christus (Romeinen 8:9, Filippenzen 1:19)

- De Geest van de waarheid (Johannes 14:16-18)

- De Geest van de heiligheid/heerlijkheid (Romeinen 1:4, 1 Petrus 
4:14)

- De Trooster/Helper (Johannes 14:16-18)

- De Geest van geloof/genade (2 Korinthe 4:13, Hebreeën 10:29) 

- De Geest van wijsheid en openbaring (Efeze 1:17)



De Heilige Geest is God!

- De Geest is de Kracht van God (Lukas 1:35, Romeinen 15:13)

- De Geest is eeuwig (Hebreeën 9:14)

- De Geest is alwetend (Johannes 14:26, 1 Korinthe 2:10)

- De Geest is alomtegenwoordig (Psalm 139:7-8)

- De Geest is liefde (Romeinen 15:30)

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u 
gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt 

van de opbrengst van het stuk grond?  Als het onverkocht gebleven was, 
bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst 

dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart 
voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Handelingen 5:3 - 5 HSV



De Goddelijke werken van de Geest

De Heilige Geest schreef de Bijbel

want de profetie is destijds niet voortgebracht door 
de wil van een mens, maar heilige mensen van 
God, door de Heilige Geest gedreven, hebben 

gesproken. 
 2Petrus 1:21 HSV

Heel  de  Schrift  is  door God ingegeven en is nuttig 
om  daarmee  te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren  en  op te voeden in de rechtvaardigheid,  
2Timotheüs 3:16 HSV



De Heilige Geest laat ons opnieuw geboren worden en wast ons schoon, heiligt en 
rechtvaardigt ons

Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, 
schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, 

hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het 
Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat 
wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent 

geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de 
Heere Jezus en door de Geest van onze God.

1 Korinthe 6:10 - 11 HSV

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij 

het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
Johannes 3:5 HSV



De Heilige Geest is een persoon

Maar wanneer Die komt, de Geest van de 
waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf 
spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, 

zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal 
Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, 
want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u 

verkondigen.
Johannes 16:13 - 14 HSV



Een persoon is iemand met 1. verstand, 2. emoties en 3. een wil

1.  Aan ons echter heeft God  het  geopenbaard door Zijn 
Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, 

zelfs de diepten van God.  
1Corinthiërs 2:10 HSV

2.  En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie 
u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.  

Efeziërs 4:30 HSV

3. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, 
Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 

1 Korinthe 12:11 HSV



De genade van de Heere Jezus Christus, de 
liefde van God en de gemeenschap van de 

Heilige Geest zij met u allen. Amen.
2 Korinthe 13:13 HSV

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de 
Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
in alles onderwijzen en u in herinnering 

brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Johannes 14:26 HSV



De Heilige Geest in het Oude Testament

De aarde nu was woest en leeg, en 
duisternis lag over de watervloed; en de 
Geest van God zweefde boven het water.

Genesis 1:2 HSV

Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: 
Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als 

deze man, in wie de Geest van God is?
Genesis 41:38 HSV



De Heilige Geest kon OP mensen gegeven worden ipv IN na de Pinksterdag

De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig 
mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat 

zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. 
U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij 

moeten daar bij u gaan staan.  

Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de 
Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen 

leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk 
dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen.

Numeri 11:16 - 17 HSV



Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua 
bij u, de zoon van Nun, een man in wie de 

Geest is, en leg uw hand op hem.  
Numeri 27:18 HSV

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de 
geest van wijsheid; want Mozes had zijn 

handen op hem gelegd. Daarom luisterden de 
Israëlieten nu naar hém, en zij deden zoals de 

HEERE Mozes geboden had. 
Deuteronomium 34:9 HSV



Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op 
de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen. 

Richteren 6:34 HSV

Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam 
Simson. Het jongetje werd groot en de HEERE zegende hem.  

En de Geest van de HEERE begon hem aan te vuren in 
Mahane–Dan, tussen Zora en Esthaol.  

Richteren 13:24-25 HSV

En zij zei: De Filistijnen over je, Simson! Hij ontwaakte uit 
zijn slaap en zei: Ik zal net als de andere keren vrijkomen 
en  hen  van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de 

HEERE van hem geweken was.
Richteren 16:20 HSV



Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van 
zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David 

vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging 
naar Rama.  

1Samuël 16:13 HSV

Toen gaf David zijn zoon Salomo een ontwerp van de voorhal 
en zijn gebouwen, zijn schatkamers, zijn bovenvertrekken, zijn 
binnenste kamers, en van het vertrek voor het verzoendeksel; 

en een ontwerp van alles wat hem door de Geest voor ogen 
stond: voor de voorhoven van het huis van de HEERE , en voor 

alle kamers rondom; voor de schatkamers van het huis van 
God, en voor de schatkamers van de geheiligde gaven ; 

1 Kronieken 28:11-12 HSV

David ontving de Heilige Geest na de zalving



Een psalm van David, voor de koorleider; toen de 
profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij 

bij Bathseba was gekomen. 

Vers 11 Verberg Uw aangezicht voor mijn 
zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. 

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in 
mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp 

mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw 
Heilige Geest niet van mij weg. 

Psalm 51:1-2,11-13 HSV



Gods Geest kwam ook regelmatig op profeten die bemoedigden en opriepen tot bekering

Toen kwam de Geest van God op Azaria, de zoon van Oded.  En hij 
ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, 
Asa, heel Juda en Benjamin! De HEERE is met u, zolang u met Hem 
bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u 

Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
2 Kronieken 15:1 - 2 HSV

Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de 
priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij zei tegen hen: Zo 
zegt God: Waarom overtreedt u de geboden van de HEERE? Daarom 

zult u niet voorspoedig zijn. Omdat u de HEERE verlaten hebt, zal 
Hij u verlaten. Zij spanden echter tegen hem samen, en stenigden 
hem op bevel van de koning met stenen in de voorhof van het huis 

van de HEERE.
2 Kronieken 24:20-21 HSV



Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en 
verstand om dromen uit te leggen, onthulling van 

raadsels en ontwarring van knopen in hem 
gevonden,  namelijk  in Daniël, die de koning de naam 

Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, 
zodat hij de uitleg  ervan  te kennen zal geven.  

Daniël 5:12 HSV

Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de 
stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem 
was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk 

aan te stellen. 
Daniël 6:4 HSV



De voorzegging van de uitstorting van de Heilige Geest op ALLE vlees

Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE : Ik zal u verzamelen 
uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen 

waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël 
geven.  Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn 

afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen. 

Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees 

wegdoen en hun een hart van vlees geven,  zodat zij in Mijn 
verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en 
die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun 

een God zijn.
Ezechiël 11:17 - 20 HSV



Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al 
uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.  Dan 

zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 

wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in 
uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 

wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
Ezechiël 36:25 - 27 HSV

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op 
alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw 
ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen 

visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal 
Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 

Joël 2:28-29 HSV



De Geest maakt weer levend wat dood lijkt

Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen 
en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, 
een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. 

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Vers 9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! 
Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE : Geest, kom uit de vier wind 

streken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde 
zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot 

leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. 

Vers 13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als 
Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u 

zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, 
de HEERE , dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Ezechiël 37:5-6,9-10,13-14 HSV



Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal 
ophouden; Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als 
grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor 
kudden. Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de 

hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden 
en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.

Jesaja 32:14-15 HSV

Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van 
de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door 

geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de 
legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van 

Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen 
aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem! 

Zacharia 4:6-7 HSV



De 9 symbolen van de Heilige Geest

1. Water: Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien 
(Johannes 7:37-39)

2. Wind: Iedereen die uit de Geest geboren is is als de wind. Jezus 
blaast op de apostelen om de Heilige Geest te ontvangen en op de 
pinksterdag komt de Geest als een geweldige windvlaag. 
(Johannes 3:8, 20:22, Handelingen 2:2)

3. Wolk: De wolkkolom ging voor de Israëlieten uit, als Mozes de 
berg opklimt bedekt een wolk de berg waarin de heerlijkheid van 
God openbaar wordt. De wolk is ook aanwezig in de tabernakel. 
(Exodus 13:21, 24:15-18, 40:34-38, 2 Kronieken 5:14)

4. Wijn: Op de pinksterdag lijkt het alsof mensen dronken zijn van 
wijn, het is een opdracht om vervuld te worden met de Geest. 
(Handelingen 2:12-15, Efeze 5:18)



5. Duif: De Geest daalt in de gedaante van een duif op Jezus (Lukas 3:22)

6. Vuur: De Heilige Geest begon Simson aan te vuren, Jezus doopt met Geest 
en met vuur, daardoor worden er tongen als van vuur gezien op de 
pinksterdag. We horen vurig van Geest te zijn en de Geest niet uit te 
blussen. (Richt. 13:24-25, Luk. 3:16-17, Hand. 2:3, Rom. 12:11, 1 Thess. 5:19)

7. Olie: De priesters moesten eerst gezalfd worden, na de zalving met olie 
valt de Heilige Geest op David. Zieken kan je zalven met olie voor genezing. 
(Exodus 28:41, 1 Samuel 16:13, Jakobus 5:14)

8. Licht: Er moest in de tabernakel constant een licht blijven branden, de 
Heilige Geest onderwijst ons en geeft ons openbaring (licht) (Exodus 27:20, 
Johannes 14:26)

9. Zegel: God heeft Zijn kinderen verzegeld met de Heilige Geest (2 
Korinthe 1:22, Efeze 1:13-14)



Jezus had de Heilige Geest vanaf Zijn geboorte bij Hem

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik 
geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde 

en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook 

zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon 
genoemd worden.
Lukas 1:34-35 HSV

En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de 
Heere gedaan moest worden , keerden zij terug naar Galilea, 
naar hun stad Nazareth. En het Kind groeide op en Het werd 

gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van 
God was op Hem.

Lukas 2:39-40 HSV



Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en 
inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de 

vreze des HEEREN.
Jesaja 11:2 HSV

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn 
ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.Hij zal 

tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 
Jesaja 42:1 HSV

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd 
heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij 
heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor 

de gevangenen vrijlating uit te roepen  en voor wie gebonden zaten, 
opening van de gevangenis;  

Jesaja 61:1 HSV

De Heilige Geest op Jezus



Jezus werd vervolgens gedoopt in de Heilige Geest en met KRACHT!

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het 
water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij 

zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich 
komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Mattheüs 3:16-17 HSV

U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na 
de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van 

Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en 
hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen 
die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was 

met Hem.
Handelingen 10:37-38 HSV



De Heilige Geest liet Jezus opstaan uit de dood

En als de Geest van Hem Die Jezus 
uit de doden opgewekt heeft, in u 
woont, zal Hij Die Christus uit de 

doden opgewekt heeft, ook uw 
sterfelijke lichamen levend maken 

door Zijn Geest, Die in u woont. 
Romeinen 8:11 HSV



De belofte van een Trooster/Helper/Advocaat

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 
andere Trooster (Strong 3875 parakletos) geven, 

opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 
namelijk de Geest van de waarheid, Die de 
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
Hem niet en kent Hem niet, maar u kent 

Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik 
zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom 

weer naar u toe. 
Johannes 14:16-18 HSV



Jezus droeg de discipelen op om te wachten op de Heilige Geest voordat ze aan 
de Grote Opdracht konden beginnen

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving 
van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u 
bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van 
Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u 

met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 
Lukas 24:47-49 HSV

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over 
u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem 

als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde. 

Handelingen 1:8 HSV



De uitstorting op de Pinksterdag

En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, 
waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling 

kwam er uit de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis 

waar zij zaten. 

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij 

werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken. 
Handelingen 2:1-4 HSV



Na de wedergeboorte Zijn we kinderen van God en deel van het lichaam van Christus

Immers, zovelen als er door de Geest van God 
geleid worden, die zijn kinderen van God. 

Want u hebt niet de Geest van slavernij 
ontvangen, die opnieuw tot angst leidt , maar 
u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 

ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 
De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij 

kinderen van God zijn. 
Romeinen 8:14-16 HSV



Na de wedergeboorte is je lichaam een tempel van de Heilige Geest

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest 
met Hem . Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die 

een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie 
hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of 

weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de 
Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 

ontvangen , en dat u niet van uzelf bent? U bent 
immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw 

lichaam en in uw geest, die van God zijn.
1 Korinthe 6:17-20 HSV



De taken van de Heilige Geest

De Heilige Geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik 
wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet 

naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar 
u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld 

overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van 
oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van 
gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u 

Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de 
vorst van deze wereld veroordeeld is. 

Johannes 16:7-11 HSV



De Heilige Geest geef je leiding

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.  
En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: 

Begrijpt u ook wat u leest?
Handelingen 8:29 - 30 HSV

Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: 
Zie, drie mannen zoeken u;   sta daarom op, ga naar beneden en reis 

met hen mee . Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.
Handelingen 10:19 - 20 HSV

En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden 
zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En 
bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de 

Geest liet het hun niet toe.
Handelingen 16:6 - 7 HSV



De Heilige Geest verandert je naar het beeld van Jezus

Maar wij moeten God altijd voor u danken, 
broeders, die geliefd bent door de Heere, 

dat God u van het begin verkoren heeft tot 
zaligheid, in heiliging door de Geest en 

geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u 
geroepen door ons Evangelie om de 

heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus 
te verkrijgen.

2 Thessalonicenzen 2:13 - 14 HSV



De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp en helpt je om te bidden

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. En Hij Die 
de harten doorzoekt, weet wat het denken 
van de Geest is, omdat Hij naar de wil van 

God voor de heiligen pleit.
Romeinen 8:26 - 27 HSV



De Heilige Geest onderwijst ons in alle dingen

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in 
Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 

brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Johannes 14:25 - 26 HSV

Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.  
Vers 27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt 

ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u 
onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking 

tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en 
zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. 

1 Johannes 2:20, 27
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