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De doop met de Heilige Geest 
Door C.J.H. Theys 

 
Hoofdstuk 3 

 

Excuses die ik hoorde in verband met de gave van de Heilige Geest 
In de bediening van de Geest, waarin ik door genade al jarenlang mag staan, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de 
problemen in verband met de gave van de Heilige Geest er veelal zijn, omdat deze fundamentele leerstelling de mees-
te gelovigen verkeerd geleerd wordt. De meeste christenen geloven wel in de gave van de Heilige Geest, maar weten 
niet eens, dat zij de Heilige Geest moeten ontvangen als Gods gave, die wordt uitgestort. Hoe dat komt? Wel, het is 
hun verkeerd geleerd! 
Het is door dit verkeerde onderwijs, dat zij gelove n, dat zij de Heilige Geest reeds ontvangen hebben!  Daar 
wordt in de door hen bezochte kringen zonder meer onderwezen, dat zij de gave van de Heilige Geest “in het geloof 
moeten aanvaarden”. Deze gelovigen weten niets van die wondervolle manifestaties van de Geest (Gods Geest wel te 
verstaan!) en van Zijn heerlijkheden, die deze gave, net als in de dagen van de apostelen (lees het Bijbelboek Hande-
lingen), vergezellen. Zij ontvangen daarom ook niets en blijven geestelijk gesproken “droog, leeg en arm”. Zij ontbe-
ren de kracht van Gods Geest in hun leven en vanzel fsprekend ook in hun bediening! 
 
De gave van de Heilige Geest wordt verward met de wedergeboorte 
Door de gesprekken die ik mocht hebben met gelovigen uit andere kringen, heb ik mogen opmerken, dat deze gave 
van de Heilige Geest verward wordt met een andere ervaring, namelijk die van de wedergeboorte. 



Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

De doop met de Heilige Geest is volstrekt niet de wedergeboorte en deze laatste beslist niet de Geestesdoop. Allen 
die denken, dat dit wel het geval is, dwalen! 
De wedergeboorte is echter wel een werking van dezelfde (Goddelijke) Geest. Het is door de wedergeboorte, dat wij 
“nieuwe mensen” worden, nieuwe schepselen in Christus.1 Bij Zijn geboorte werd de Zoon des Mensen het Nieuwe 
Schepsel in de diepste en rijkste betekenis van het woord. Indien nu de ervaring “wedergeboren te zijn” volkomen toe-
reikend zou zijn geweest voor al Gods plannen, waarom en waartoe wachtte dan ook Jezus, de Zoon van God, terwijl 
Hij stond in het water van de Jordaan, totdat Hij die kostelijke gave van de Heilige Geest, of wel die doop met de Heili-
ge Geest, had ontvangen? Was het niet omdat Hij, ja, zelfs Hij , die gezegende zalving van Gods Geest nodig had 
voor Zijn wondervolle bediening tot redding van de mensheid? 
Het was deze zalving van God, die Hem volkomen heerschappij deed hebben over (de machten in) de wereld en het 
(zondige) vlees en over (de macht van) satan. In dit zo sublieme2 leven werd dit bewezen tijdens Zijn verzoeking in de 
woestijn. 
In Johannes 3 heeft Jezus de noodzaak van de wedergeboorte verklaard en later, in Johannes 14 en 15, heeft Hij tot 
driemaal toe deze gave van de Heilige Geest beloofd. 
Als wij vandaag-de-dag over “Pinksteren” spreken, dan bedoelen wij er het wonder mee, dat op de Pinksterdag ge-
beurde en dat door Petrus werd verklaard, te beginnen met de woorden: “Maar dit is het wat gesproken is door de pro-
feet Joël.” (Hand. 2:16). En dit wonder was de doop met de Heilige Geest  (d.i. Gods HEILIGE Geest), Die uitgestort 
werd, precies op die dag, die – in typebeeld – al gekend werd in de symbolische ordinantiën (of voorschriften) van Is-
raël. 
Zoals God de Vader Zijn levensadem blies op de levenloze en onbezielde vorm van de eerste mens (Adam), waardoor 
deze een “levende ziel” werd, net zo werden de wachtende discipelen in de opperzaal3 getransformeerd (dat is – in 
geestelijke zin – veranderd) tot nieuwe wezens, toen Jezus Christus, de tweede Adam, de Heer van hemel en aarde, 
Zijn levensadem van opstandingskracht op hen blies: de Heilige Geest kwam vanuit de hemel “als een geweldig ge-
dreven wind” (zie Hand. 2:2, SV). Het was toen niet alleen maar een blazen van levensadem, maar het zenden van een 
storm van Goddelijke kracht. 
Pas op dat moment ontvingen zij de (beloofde) “Kracht uit de Hoogte” (zie Luk. 24:49) en werden zij ALLEN vervuld 
met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere tongen (de zgn. ‘tongentaal’ – zie noot4). Toen werd Hande-
lingen 1:5 vervuld “want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang 
na deze dagen” en van toen af aan waren zij bekwaam om (waarlijk) Zijn getuigen te zijn5 (zie Hand. 1:8). 
                                                           
1 Je zou m.i. beter kunnen zeggen dat er bij de wedergeboorte een begin gemaakt wordt met “de nieuwe mens”, het nieuwe schep-
sel in Christus. Net zoals er bij de natuurlijke geboorte eerst de “baby fase” is, zijn wij m.i. ook bij onze wedergeboorte (vaak) nog 
maar baby’s in Christus, en dus niet gelijk (geestelijk) VOLWASSEN, laat staan “VOLMAAKT in Christus”. Pas als wij waarlijk VER-
VULD (d.i. gedrenkt, doordrenkt) zijn met Gods Geest, dan is m.i. de volgende Bijbeltekst pas ECHT van toepassing: “Daarom, als 
iemand IN Christus  is, is hij (waarlijk) een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, z ie, ALLES is NIEUW geworden ”. 
Zie vooral ook nog de toelichting bij noot 11. (noot – AK) 

2 Subliem = Zeer verheven, meer dan voortreffelijk, in hoge mate edel. (noot – AK) 
3 Zie eventueel op ons Weblog van 21-5-2009 – te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – het artikel “De Opperzaalge-
meente ” van H. Siliakus. (noot – AK) 
4 De zgn. “tongentaal” (de NBV spreekt van “klanktaal”) is m.i. iets anders dan het spreken in vreemde (of andere) talen. In 1 Kor. 
14:2 staat: “Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, maar in 
zijn geest spreekt hij geheimenissen” (HSV). En in 1 Kor. 14:4a staat: “Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op…”  (HSV). Ook 
zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: “Ik dank God dat ik  meer dan u allen in tongen spreek.  In de gemeente echter wil ik liever 5 
woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in tongentaal” (HSV). 
Het spreken in vreemde (of andere) talen is m.i. een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar 
die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij  dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. Lees 
Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd!  
Voor zover ik het nu kan beoordelen is de vertaling van de Herziene Statenvertaling (HSV), wat “tongentaal” of “het spreken in ton-
gen” betreft, beter vertaald dan de Statenvertaling (SV), waar nog te vaak “vreemde talen” vermeld staat, daar waar m.i. “tongen-
taal” behoort te staan. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is hier, wat mij betreft, duidelijker (en dus beter) vertaald met het woord 
“klanktaal”.  
Voor nadere bestudering vermeld ik hierbij wat teksten uit de HSV en de NBV:  
• De HSV vermeld het woord “tongentaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 13, 14, 19 en 27. En het “spreken in tongen” 

vermeld de HSV o.a. in 1 Kor. 14:5, 6, 18, 23, en 39. 
• De NBV vermeld het woord “klanktaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27 en 39. En 

het “spreken in onverstaanbare klanken” vermeld de NBV in 1 Kor. 14:9. (noot – AK) 
5 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Onze aardse roeping: En u zult Mijn getuigen zijn ”, van E. 
van den Worm. (noot – AK) 
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Dit “bekleed worden” met “kracht uit de hoogte” (zie Luk. 24:49, HSV), deze doop met de Heilige Geest, dit onderge-
dompeld worden in de Geest van God, werd en is GODS STANDAARD (of maatstaf) voor de nieuwe tijdsbedeling6, de 
bedeling van de Gemeente. 
Gods drie getuigenissen van de Bijbelse doop met de Heilige Geest zijn achtereenvolgens:  

1. de Pinksterdag (zie Hand. 2), 
2. het huis van Cornelius, de hoofdman (zie Hand. 10), en  
3. het geval van de gelovigen te Efeze (zie Hand. 19).  

Er zijn drie getuigenissen en… een drievoudige getuigenis van God is een volmaakt getuigenis van God . Dit moet 
voldoende zijn voor alle gelovigen als HET bewijs, dat het de Schriftuurlijke standaard is voor de tijdsbedeling van het 
Evangelie, dit is, de tijdsbedeling van de Heilige Geest!7 De manifestatie (van Gods Geest) van 2000 jaar geleden (zie 
Hand. 2) is nog altijd dezelfde! Amen! 
Ik laat hieronder een woord volgen van één van de meest bekende leraren in Pinksteren8:  
“Deze (Geestesdoop) mag een eind maken aan ritualistisch decorum (d.i. aan plechtige, rituele kerkelijke handelingen) en ons de 
straat opdrijven om te getuigen van de grote werken Gods in ons leven – wij worden er een schouwtoneel door voor mensen, enge-
len en demonen – dit alles is goed en wel, maar de hoofdzaak blijft, dat “GOD INWONING MAAKT IN DE MENS”! Wij ontvan-
gen alsdan genade op genade om te roemen in het kruis van Christus en op Zijn tijd manifesteert (d.i. openbaart) zich in ons de 
wijsheid van God! Ons vlees wordt tot onderwerping gebracht en wij worden in staat gesteld om in de Geest van God te wandelen, 
om het bloed van Jezus, Gods Zoon, te eren, om Jezus Christus te verheerlijken en om – zonder enige zweem van fanatisme – een 
vlammende toorts, een heilig vuur te zijn en te blijven…” (Pastor W.H. Offiler, uit de USA, in “God and His Bible”). 
Dit was (en is) waar voor de tijd van de apostelen, maar zo is het zeker óók NU nog! Vervuld worden met de Heilige 
Geest is het ontvangen van de GEVER VAN ALLE GENADEGAVEN. Ik heb hierover al het nodige gezegd in een bro-
chure van mijn hand, getiteld: “Gemeenteleven” (bladzijde 65)9. Waarom zouden wij aarzelen om in te gaan op Gods 
uitnodiging, die in Lukas 11:13 vervat is? 
Lukas 11:13 (HSV): “Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal 
de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden?” 
In het hiernavolgende zult u daarom vinden, wat op bladzijde 73 van de brochure “Gemeenteleven”10 aangekondigd 
werd. Al deze excuses die de gelovigen weerhouden om de Heilige Geest te ontvangen, hoorde ik in de praktijk van 
mijn bediening. Ik geef ze hier weer, opdat u, geliefde lezer, zich er niet door laat weerhouden om deze gave van God 
te ontvangen. 
 
Ik heb de doop met de Heilige Geest reeds ontvangen bij de bekering 
In de meeste gevallen hoorden wij beweren, dat de doop met de Heilige Geest al bij de bekering ontvangen is. 
Aan allen die dit volhouden, stel ik hierbij de vraag: “Is het op de Bijbelse manier, dat u deze doop heeft ontvangen? 
Heeft u deze vervulling met Gods Geest ontvangen op dezelfde wijze als Petrus, Johannes, Jakobus, Andreás en de 
anderen, die NA hun bekering met de Heilige Geest gedoopt werden? Heeft u dezelfde ervaring opgedaan als vermeld 
in Handelingen 2 of 10?” 
God zal met u toch zeker geen uitzondering gemaakt hebben? Daar is bij Hem geen “aanzien des persoons” (zie Rom. 
2:11 en Ef. 6:9)! 
Van Saulus lezen wij, dat hij met de Heilige Geest gedoopt werd, NAdat hij Jezus als Here aangenomen had (zie 
Hand. 9). De gelovigen uit Samaria werden allen gedoopt, zowel in water als in de Geest. Dit laatste gebeurde toen 
Petrus en Johannes, vanuit Jeruzalem, te Samaria kwamen en hen de handen oplegden, NADAT zij zich bekeerd had-
den en Jezus hadden aangenomen als hun Verlosser (zie Hand. 8). Op de Pinksterdag sprak Petrus het volk toe 
en verklaarde, dat de Heilige Geest ontvangen wordt  NA de bekering en de waterdoop  (zie Hand. 2:38-39). 
Zijn wij wel gedoopt met de Heilige Geest tijdens onze bekering? Is het niet veel beter om nauwlettend te onderzoeken 
of wij wel gedoopt zijn overeenkomstig het Bijbels patroon? 

                                                           
6 De nieuwe tijdsbedeling = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van 
Gods genade voor de mensheid wordt bedoeld De telling van deze periode van 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Je-
zus bediening op aarde. (noot – AK) 
7 Zie noot 6. 
8 In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring 
van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot – AK) 
9 Deze brochure is – helaas – niet in mijn bezit. (noot – AK) 

10 Zie noot 9. 
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Met de doop met de Heilige Geest wordt de gehele mens – zijn lichaam, ziel en geest – ondergedompeld in Gods 
Geest, en Zijn Heilige Geest komt dan (wonen) IN de mens, vult zijn gehele wezen en geeft hem Zijn kracht! Gedoopt 
worden betekent ondergedompeld worden!11 
 

U gelooft misschien in datgene, wat (sommige) mensen daarvoor in de plaats stellen, namelijk in het “besprenkelen 
met water”. Wel, dit is (duidelijk) geen “onderdompelen”. Zelfs al zou u in water gedoopt worden en uw hoofd of uw 
hand gaat gedurende deze handeling niet onder water, dan kunnen wij nog steeds niet spreken van “onderdompelen”! 
God vraagt ALLES of NIETS! En net zoals de gehele mens in het watergraf moet worden ondergedompeld, zo moet 
ook de gehele mens in de Geest van God gedoopt (of: gedrenkt12) worden. Hij (d.i. Gods HEILIGE Geest) moet het 
menselijk wezen geheel vervullen en zodoende alles van u in beslag (mogen) nemen, óók uw tong; want de tong is – 
zonder de inwoning van de Geest van God – een ontembaar lid van het menselijk lichaam. Jacobus 3 vers 8 zegt niet 
voor niets: “Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif” (HSV). Vers 6 
(van Jak. 3) zegt dat de tong “het hele lichaam verontreinigt (SV: besmet)”. Worden wij niet, overeenkomstig Mattheüs 
12:37, “uit onze woorden gerechtvaardigd” en eveneens “uit onze woorden veroordeeld”? De Heilige Geest snoert ons 
de mond, Hij kruisigt onze tong. Iets dat Hij alleen kan doen. Hoe nodig dit is, openbaart ons Jakobus 3 vers 2 (HSV):  
“Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een vo lmaakt man , die in 
staat  is om ook het hele lichaam in de toom te houden .” 
Daarom zullen wij spreken “in nieuwe tongen” (de zgn. “tongentaal”), zoals de Geest die geeft uit te spreken. 
Onderwerp u aan het gezag van Gods Woord, wees Hem gehoorzaam, vertrouw Hem, zoals we (in een ‘normale’ 
jeugdsituatie) onze vader vertrouwden, en u zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Het is net zo eenvoudig als het 
gedoopt worden in water. Amen! 
 
Ik heb reeds alles gedaan om God te behagen. Ik zie niet in wat ik nog meer zou moeten doen. 
Daar zijn gelovigen, die zeggen, dat zij in hun geloofsleven reeds alles gedaan hebben, wat nodig is om God te beha-
gen. “Wij zien niet in”, beweren zij, “wat wij nog méér zouden moeten doen”. 
Indien u tot deze categorie behoort, geliefde lezer, zo stel ik aan u de vraag: “Is uw standpunt Schriftuurlijk”? Jezus 
heeft toch nooit tegen Zijn discipelen gezegd, dat zij “de belofte van de Vader” (zie Hand. 1:4) moesten verwachten, 
tenzij zij van hun kant al het mogelijke gedaan hadden. Daar staat toch niet geschreven: “Wordt vervuld met de Heilige 
Geest, tenzij u reeds al het mogelijke heeft gedaan?” 
Bedenk toch wel, lezer, dat bij iedere polsslag, bij elke ademtocht, uw gedachten in een zekere richting wordt geleid. 
Er is in uw leven in feite geen stilstand. Uw leven komt òf elke minuut dichter bij Jezus, òf gaat elke minuut verder van 
Hem af. Als u op uw fiets zit, moet u òf trappen om vooruit te komen, òf stoppen en afstappen. Doet u dit niet, dan valt 
u. Begrijpt u, wat ik bedoel? Wij wandelen òf in het (Goddelijke) licht, òf wij wandelen in de (satanische) duisternis! Van 
velen is het geloofsleven – helaas! – te vergelijken met een larf: bij de geboorte is het groter dan daarna! 
U denkt, dat u reeds al het mogelijke gedaan heeft en dat er voor God niets méér te doen is! Wel, dan denkt u langs de 
HORIZONTALE (d.i. aardsgerichte) LIJN van het leven. En dit is verkeerd! Als u alles gedaan heeft, wat er mogelijker-
wijs gedaan kon worden, dan moet u daarna uw gedachten laten gaan langs de VERTICALE (d.i. Hemelsgerichte) 
LIJN van het leven. U zult dan inzien, dat er nog veel méér gedaan moet worden! Maar, willen wij de verticale (en dus 
Hemelsgerichte) lijn van het leven ook echt in overweging nemen? 
In het geval van de Samaritaanse vrouw (zie Joh. 4) leerde Jezus haar dat zij wel water uit de bron kon putten om te 
drinken, maar dat haar dorst slechts voor korte tijd zou worden gelest, daarna zou zij opnieuw dorst krijgen. Zij moest 
drinken van het Water, dat Jezus haar geven kon. Zij zou dan – geestelijk gezien – nooit meer dorst krijgen! Want, met 
dit Water bedoelde Jezus: LEVEND Water! (zie Joh. 4:10). Halleluja! Als wij van dit (leven-gevende) Water drinken, 
dan zullen wij niet alleen een “beker” hebben, “die overvloeit” van vreugde (zie Psalm 23:5), maar dan zal het zijn: 
“stromen van levend water zullen uit onze buik (NBG: uit ons binnenste) vloeien” (zie Joh 7:38, HSV), als  “een bron van 
water dat opwelt tot in het eeuwige leven”! (Joh. 4:14, HSV). Hier heeft u nu de verticale (en dus Hemelsgerichte) le-
venslijn! 
U heeft alleen nog maar een “beker”, geliefde lezer, en hoogstwaarschijnlijk lekt die ook nog! Voordat u het weet, is uw 
beker leeggelopen. Kom daarom tot Jezus, laat Hem u vernieuwen en u vervullen! U wordt dan gedoopt met de Heilige 
Geest, zoals de Schrift dit leert (zie Hand. 2:4). 

                                                           
11 In plaats van “ondergedompeld worden” zou je – ter verduidelijking – ook kunnen zeggen “gedrenkt of doordrenkt worden”. Zoals 
een spons, die in een emmer met water (goed) “ondergedompeld wordt”, tevens helemaal doordrenkt wordt  met het water. Elke 
vezel van de spons is dan gevuld/doordrongen van het water. Net zo moeten wij “doordrenkt worden” met Gods HEILIGE Geest. 
Pas dan is de volgende Bijbeltekst waarlijk  van toepassing: “Daarom, als iemand IN Christus  (gedrenkt) is, is hij (waarlijk) een 
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, a lles is nieuw geworden .” (noot – AK) 

12 Zie noot 11. 
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Misschien heeft u al lang geprobeerd om in de “lekkende (water)bakken” (zie Jer. 2:13) van vormdiensten “het LEVEND 
Water” op te vangen en te bewaren. Maar, dit ging vast niet goed? En dat klopt, want… zij houden geen Water! Als u 
werkelijk (geestelijk) dorst heeft, moet u zich afkeren van zo’n “geloofsleven” (zie 2 Tim. 3:5 en Jer. 2:13) en tot Jezus 
gaan. Hij alleen kan en zal u helpen.  Amen! 
2 Timotheüs 3:5 (HSV): “Zij (d.i. degenen genoemd in vers 2-4) hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht 
daarvan verloochend. Keer u ook van hen af.” 
Jeremia 2:13 (HSV): “Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de Bron van levend Water, hebben zij verla-
ten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.” 
 
Ik heb de doop met Gods Geest niet nodig 
Nog weer andere gelovigen denken dat zij de doop met de Heilige Geest niet nodig hebben. Onder hen zijn vele echte 
christenen, die heilig leven en eerlijk zijn in hun geloofsbelijdenis, maar er zijn er ook die waanwijs zijn (d.i. die zich ten 
onrechte wijs wanen) en een geestelijke hoogmoed in hun harten verborgen houden. Een hoogmoed, die zich ge-
draagt als nederigheid. Wij hebben dan te maken met de zogenaamde “nederige hoogmoed”. Deze christenen zijn de 
minst bruikbare in het arbeidsveld des Heren. Laten zij nu (alstublieft) niet denken dat ze door maar veel te praten over 
de doop met de Heilige Geest en door aan anderen te vertellen, hoe noodzakelijk het is om gedoopt te worden met 
Gods Geest, spoedig zullen veranderen en al hun hoogmoed zullen kwijtraken! Bij deze christenen heb ik het altijd zo 
meegemaakt: zèlf de behoefte voor God erkennen, zèlf zoeken, zèlf jagen is er in de regel niet bij. Hoe zullen zij dan 
kunnen veranderen? Daarbij denken zij ook nog, dat de doop van de Geest alleen maar nodig is om de mensen goed 
te maken. Jezus had echter gezegd dat de gelovigen zouden worden aangedaan met KRACHT (zie Hand. 1:8), dat de 
Heilige Geest hen zou LEIDEN in ALLE WAARHEID (zie Joh. 16:13), dat HIJ hen zou LEREN (zie Joh. 14:26). 

• “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest  ontvangen…” (Hand. 1:8, HSV). 
• “Maar wanneer Die komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen (SV: leiden) in heel de waarheid (van 
God en Zijn Woord)…” (Joh. 16:13, HSV). 

• “Maar de Trooster, de Heilige Geest , Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles onderwijzen  (SV: le-
ren)…” (Joh. 14:26, HSV). 

Kracht voor de dienst des Heren, kracht om te kunnen weerstaan in verzoekingen, kracht om in ‘de strijd tegen de bo-
ze’ te kunnen overwinnen! Waarheid om die te prediken, onderwijs om verstandig te maken! Prijst God! 
De Here kent onder de mensen, die geloven, geen onderscheid van goede en minder goede mensen. ALLE MENSEN 
komen (vanuit zichzelf) tekort aan de glorie van Go d. Toch moeten wij rein en heilig leven. Wij hebben  daarom 
ALLEN de doop van de Geest nodig. 
De rijke jongeling is een klassiek voorbeeld voor ons allemaal. Hij was nalatig, verzuimde iets te doen en bleef in ge-
breke ten aanzien van God en de mensen. Hij was en bleef daarom schuldig in Gods ogen! Zoals deze rijke jongeling 
doen ook vele gelovigen in onze dagen: ze doen niet wat Hij zegt in Zijn Woord en zij vergeten dat zij daarom in Gods 
ogen schuldig staan. 
Wat Jezus zei tot de rijke jongeling, was nodig in ZIJN leven. Wat God tot ons allemaal zegt, hebben wij nodig in ONS 
leven. 
Gods Woord vertelt ons dat wij gedoopt moeten worden met Gods Geest. Kunt u, geliefde lezer, dan zeggen, dat u het 
kunt stellen zonder de doop met de Heilige Geest? Wel, dan bent u groter en beter dan Jezus zelf, u bent dan veel 
beter dan Petrus, Johannes en Jacobus, beter dan Maria, Elisabeth en de anderen, die allen deze Geestesdoop nodig 
hadden. Juist omdat zij gelovigen waren, gehoorzaamden zij allen. Juist omdat zij Zijn Naam voor de wereld beleden, 
omdat zij zeiden Jezus lief te hebben en Hem wilden volgen, kwamen zij van het woord tot de DAAD! Zij bleven wach-
ten, TOTDAT OOK ZIJ DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN HADDEN! En daarmee bewees God, dat ook zij deze doop 
met de Heilige Geest nodig hadden. 
Heeft u het al eens van deze kant bekeken? Indien dit niet het geval is, moet u het van nu af dan doen en Gods bevel 
niet langer weerstaan! “Want ongehoorzaamheid is een zonde van waarzeggerij (SV: toverij), en tegenstreven is afgode-
rij en beeldendienst” (1 Sam. 15:23, HSV). 
 
Vele heiligen hebben geloofd en zijn gestorven zonder de doop met de Heilige Geest. 
Vele hedendaagse christenen redeneren als volgt: “Mijn moeder was een gelovige vrouw en zij was niet gedoopt met 
de Heilige Geest”. “Mijn vader was een vrome ouderling van de kerk en hoewel hij niet gedoopt was met Gods Geest 
was hij juichend de hemel ingegaan.” “Mijn predikant vertelt mij, dat vele heiligen geleefd hebben en gestorven zijn 
zonder deze doop ervaren te hebben.” 
Het waren werkelijk ernstige (d.i. serieuze) gelovigen, die ik zo heb horen spreken! Wellicht zijn onder de lezers van 
deze brochure, die er net zo over denken. Ik nodig hen hierbij uit om hun speciale aandacht aan het volgende te 
schenken. 
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God spreekt in de Bijbel over “de vroege en de late regen”, ook wel “de eerste en de spade regen” genoemd. Hij be-
doelt hiermee een uitstorting van geestelijke kracht, die plaats zou hebben in onze tijdsbedeling, de bedeling van de 
Gemeente: 

• “Het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar Mijn geboden die Ik u nu gebied, door de HERE, uw God, 
lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat Ik de regen van uw land zal geven op 
zijn tijd, vroege regen en late regen 13. Dan zult u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunnen oogsten.” (Deut 
11:13-14, HSV). 

• “Ze zeggen niet in hun hart: Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen 
als late regen , op zijn tijd, Die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt.” (Jer. 5:24, HSV). 

• “Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. 
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen , die het land natmaakt.” (Hosea 6:3, (HSV). 

• “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerech-
tigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen …” (Joël 2:23, HSV). 

• “Vraag  (SV: begeer van) de HERE om regen ten tijde van de late regen . De HERE maakt de onweerswolken, en 
Hij zal hun stortregen geven voor eenieder gewas op het veld.” (Zach. 10:1, HSV). 

• “Wees daarom geduldig, broeders (en zusters), tot de komst van de Here. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare 
vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen  zal hebben ontvangen.” (Jak. 
5:7, HSV). 

Het Pinksterfeest van Handelingen 2 was die vroege regen, en de late (of spade) regen begon omstreeks 1900 te val-
len.14 Over heel de wereld werd toen deze late regen uitgestort. Uit de Schrift leren wij, dat Jezus terugkomt om de 
oogst (van zielen) binnen te halen. Dit zou gebeuren aan het einde van deze late (of spade) regen, die wereldwijd zou 
worden UITGESTORT. Voordat de zon verduisterd zal worden en voordat de maan veranderd zal worden in bloed, zal 
de Here God van Zijn Geest op alle vlees uitstorten, ongeacht richting, gezindheid, volk, kleur, leeftijd en geslacht! 
“En het zal zijn in de laatste dagen , zegt God: Ik zal UITSTORTEN van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en 
uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook 
op Mijn dienstknechten en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En 
Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal 
veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en luisterrijke dag van de Here komt.” (Hand. 
2:17-20, HSV). 
Weg alstublieft met al uw eigen opvattingen, geliefde lezer! Doe afstand van uw eigen gerechtigheid! Trek uit die (re-
gen)jas van vooroordeel (zodat die Regen van God u kan “doordrenken” – zie noot 11, AK)! Kom uit uw spelonk15 waar 
het halfduister is vanwege uw verkeerde vooronderstellingen en ga zonder enige vrees staan in de neerstortende Re-
gen van God! Deze Regen valt NU AL! Volhard, net als uw broeders en zusters van weleer, in die opperkamer16 en 
wordt vervuld met de Heilige Geest! 
Uw moeders ervaring was wellicht wonderbaar, de uwe zal nog groter, nog intenser zijn. Dit heeft Jezus beloofd, toen 
Hij sprak van “grotere werken” in Johannes 14 vers 12. Uw moeder en uw vader hebben gewandeld in al het Licht (en 
dus inzicht) dat ZIJ hadden in HUN dag; u moet ervan verzekerd zijn, dat u wandelt in het volle licht van UW dag! 
Indien u werkelijk wilt blijven bij de ervaring van uw ouders, waarom bent u dan niet consequent in alle dingen van “die 
goede oude tijd”? Oude (veelarmige) kroonkandelaars met hun spookachtig licht, vetkaarsen met hun eeuwige flikke-
ringen, ossenwagens met hun gepiep en gekraak, die waren toch ook niet slecht?! Maar u doet het nu ook veel liever 
met elektrisch licht en met het snelvervoer van onze dagen, nietwaar? Begrijpt u wat ik bedoel, geliefde lezer? Het is 
toch o zo gemakkelijk! Er is niets geen last, als wij maar een eerlijk hart hebben! 
Jezus zei, dat een mens struikelt, omdat hij in de duisternis wandelt (zie Joh. 11:9-10). Zo struikelen vele mensen over 
allerlei hinderlijke excuses en… zij kunnen daardoor de Heilige Geest niet ontvangen! Hoe langer hoe meer dwalen zij 

                                                           
13 a. De vroege Regen = Het beeld is van de uitstorting  van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag  (zie Hand. 2:1-4), en was 
nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente.  
b. De late (of spade) Regen = Het beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest in de eindtijd  (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om 
de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen 
voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14). (noot – AK) 

• Zie eventueel ook nog het artikel “De ‘Spade Regen opwekking’ ” van H. Siliakus, op ons weblog van 24 april 2010. Te berei-
ken via www.eindtijdbode.blogspot.com (noot – AK) 

14 Zie noot 13a en b. Met “de regen begon omstreeks 1900 te vallen” wordt m.i. bedoeld dat dit – als het ware – de eerste druppels 
waren van de wereldwijde UITSTORTING die wij in de laatste dagen van de eindtijd  verwachten. (noot – AK) 
15 Spelonk = Een grot, waar het donker en gevaarlijk  is (hier in geestelijke zin bedoeld). (noot – AK) 
16 Zie noot 3. 
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van de waarheid af en zij vallen, nog voor zij het zelf beseffen, in de zonde omdat zij niet in het Licht (van Gods Geest)  
wandelen willen. 
1 Johannes 1:6-7 (HSV): “Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en toch in de duisternis wandelen, 
liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeen-
schap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 
Wanneer zij de waarheid niet willen liefhebben, blijft er maar één ding over; zij zullen dan openstaan voor allerlei 
waanvoorstellingen, voor zinsbegoocheling en zelfbedrog. 
2 Thessalonicenzen 2:10b-11 (HSV): “omdat zij de liefde voor de waarheid (van God) niet aangenomen hebben om zalig 
te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven.” 
De profeet Jesaja beschreef de geestelijke gesteldheid van mensen, die weigeren om de Heilige Geest te ontvangen: 
“Ja, met belachelijke klanken en in een vreemde taal zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef 
de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de 
HERE zijn gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje; zodat zij, 
als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.” (Jes. 28:11-13, HSV). 
Dit gebeurt, geliefden, wanneer u geen gemeenschap kent met God èn met Zijn volk (de Gemeente). In zo'n geval zal, 
zoals wij lezen in 1 Johannes 1:7, het bloed van Jezus Christus u NIET kunnen reinigen van zonde! 
Allen die God niet verheerlijken, nadat zij Hem hebben leren kennen en die proberen om de waarheid te veranderen in 
een leugen, zullen een goddeloze geest ontvangen en een onrein hart (zie Rom. 1:21-28). 
“Als iemand Zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat IK vanuit Mijzelf spreek.” (Joh. 7:17, 
HSV). 
Het is duidelijk nietwaar? Er wordt iets van u verwacht. U moet… GODS wil doen! Er zit niets anders op; Hij is God en 
wij zijn mensen. Zijn Geest zal niet eeuwig met de mens blijven twisten! 
Hoe verder u komt op Gods Weg, hoe meer Licht (en dus inzicht) u ontvangt. Het is net zo als wanneer u in het donker 
op de fiets rijdt. De lamp schijnt, maar hoe harder u fietst (en de dynamo sneller draait) des te feller licht krijgt u. Toen 
u nog in de eerste klas van de lagere school zat, wist u (qua kennis) nog niet, wat de kinderen van de 6de of zelfs de 
2de klas wisten. Met het komen in een hogere klas kreeg u ook meer kennis. In de geestelijke school van het geloof is 
de Heilige Geest uw Onderwijzer (of Leraar17). Hoe gewilliger u bent, des te meer zal Hij u (kunnen) leren. Halleluja! 
Misschien heeft uzelf kinderen. Als uw zoon of dochter niet naar school wil, zal hij of zij dan wat leren? Kunt u leren 
zwemmen, als u zich niet in het water begeeft? 
De Heilige Geest is de Auteur van de Bijbel (zie 2 Petr. 1:20-21), Hij is de Leraar (zie Joh. 15:26); zorg er dan voor dat 
u deze Leraar (als Leermeester of Onderwijzer) hebt en Hem toestaat “inwoning” bij u te maken. Als Hij u onderwijst, 
zult u de dingen van het Koninkrijk Gods (gaan) zien en verstaan! 
“Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, 
Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.” (Hosea 6:3, HSV). 
Hier spreekt God van Zijn Heilige Geest. 
Jezus zei: “Volg Mij”. Kom dan, lezer, en volgt u ook de Here. Als u dit doet, wordt u ook vervuld met de Heilige Geest. 
Het is heus beter om HEM te volgen dan (geestelijk gezien) dode mensen en kerken! 
 
Op de één of andere dag zal ik het ook wel ontvangen 
Er zijn ook christenen die altijd weer zeggen: “Op de één of andere dag zal ik het ook wel ontvangen”. 
In de regel hebben wij dan te maken met gelovigen die geen (echt) verlangen naar deze Geestesdoop hebben. Zij zijn 
tevreden met wat zij hebben, al is het nog zo weinig en onbetekenend. Christenen die werkelijk verlangen naar een 
echt en dus levend geloof praten anders. Zij zullen juist alles willen doen wat God van hen vraagt. Een christen in de 
ware zin van Gods Woord zal altijd trachten om God te gehoorzamen. Hij, die zo doet, bouwt zijn huis op de rots en 
niet op zandgrond (zie Matth. 7:24). 
Maar christenen die wachten totdat Gods Geest met hen worstelt, voordat zij God zoeken, zullen afdwalen van ‘de 
Weg ten Leven’ en afvallen van de Gemeente. De praktijk is er om dat te bewijzen! Trouwens, God vraagt ons om 
Hem te gehoorzamen, zonder dat wij als “ezels”, daartoe gedreven moeten worden. 
God vraagt van ons het offer van het lichaam en noemt Zijn vraag “redelijk”, daar het lichaam moet dienen als een – 
reine en heilige – tabernakel (of tempel, d.i. woning) van Zijn Geest.18 

                                                           
17 Zie Joël 2 vers 23: “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven  de Leraar tot 
gerechtigheid . Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen…”. (noot – AK) 
18 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot  Gods doel met de 
mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God  en Vader ”, van E. van den Worm. (noot – AK) 
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“Ik roep u er dan toe op, broeders (en zusters), op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God (toe) te 
wijden als een levend slachtoffer19, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst .” (Rom. 12:1, HSV). 
Ons vlees zal zich echter (van nature) altijd tegen dit offer verzetten! 
 
Ik gevoel nog niet dat de Heer mij wil dopen met Zijn Geest 
Misschien behoort u tot diegenen die eerst iets willen voelen, voordat zij kunnen geloven. Maar, is deze houding van u 
wel gegrond op de Schrift? 
Geloven heeft niets te maken met voelen! God heeft Zijn volk nooit gevraagd, dat het zou handelen op g rond 
van gevoelens. Integendeel, het volk van God handel de op grond van wat God zei, dat het moest doen.  De He-
re zegt: “word vervuld met de Geest”20 (Ef. 5:18) en Hij zegt niet: “Als u het zo gevoelt, dan wil dit zeggen, dat Ik u wil 
vervullen met de Geest”. 
Als bijvoorbeeld de blinde en de lamme uit de Bijbel (zie Mark. 8:22-25 en Joh. 5:1-9) zo’n soort excuus hadden ge-
maakt, dat zij eerst iets moesten voelen, dan zou noch de één, noch de andere genezen zijn. 
Vergeet toch vooral niet dat “(iets) gevoelen” pas komt, NA het gehoorzamen van Gods Woord en nooit van tevoren! 
Duizenden, die gered waren, maar daarna niet hadden gehoorzaamd, ontvingen een verwarde (of dwaze) en verwer-
pelijke geest (lees Rom. 1:21-28), een verstokt geweten (zie 1 Tim. 4:2 – namelijk: “als met een brandijzer toege-
schroeid”) en zijn absoluut ongevoelig geworden voor de geestelijke dingen! En zoals u weet: Alleen doden voelen 
niets (en dat geldt dus ook in geestelijke zin)! 
Sinds Jezus voor u gestorven is, begraven is, is opgestaan uit de doden en ten hemel opgevaren is – om daar ook 
voor u te bidden, dat u de Heilige Geest zult ontvangen (zie Joh. 14:16) – betaamt het u toch zeker om alle aandacht 
te wijden aan al hetgeen door Hem hierover werd gesproken. Hiervoor heeft u geen gevoel nodig, maar enkel (Bijbels) 
geloof! 
U wilt graag eerst geloven en niet eerst voelen? Bid God dan om meerdere genade en lees biddend Zijn Woord! “Zo is 
dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Rom. 10:17, HSV). 
Het is met het oog op dit soort excuses en in verband met alles wat ons hierover in de Schrift wordt geleerd, dat de 
apostel in Hebreeën 2:1-4 schreef: “…hoe zullen wij dan (de zonde en ongerechtigheid) ontvluchten, als wij geen acht slaan 
op zo’n grote zaligheid?…” Lees de gehele (Bijbel)passage en u zult zien, dat met “grote zaligheid” bedoeld wordt: de 
Heilige Geest. Om geen acht te slaan op de dingen van Gods Koninkrijk behoeft men geen groot zondaar te zijn. Er 
zijn vele gelovigen die Gods gebod hierover negeren, ja, zelfs tegenwerken. Aan de andere kant zegt God dat er een 
zegen is voor allen die (Hem en Zijn Woord) gehoorzamen! 
Hosea 10:12 (HSV): “Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! 
Het is tijd om de HERE te zoeken, totdat Hij komt e n gerechtigheid over u laat regenen .” 
Al deze bovenvermelde problemen, die wij tezamen onder de loep hebben genomen, behoren tot de alledaagse pro-
blemen. Iedere arbeider in Gods Koninkrijk die het VOLLE Evangelie predikt, heeft – tot in de treure – deze problemen 
onder ogen gezien. Ze behoren echter niet tot de moeilijkste problemen. 
In het volgende hoofdstuk volgen nog vele andere problemen. Deze zijn van een ander gehalte en in wezen moeilijker. 
Aan de hand van Gods Woord, de Bron van alle informatie, zijn ook deze op te lossen. 
 

C.J.H. Theys 
 
 

Tot zover hoofdstuk 3 (van deel 1) 

                                                           
19 Als een levend slachtoffer  = Ook wij moeten, als het ware, net als Jezus, als schapen “geslacht worden”. Wij moeten – in gees-
telijke zin – ons oude, zondige leven VRIJWILLIG op het brandofferaltaar leggen, opdat ons oude leven, onze oude natuur, verbrand 
kan/zal worden tot as, zodat er niets meer van dat oude leven overblijft, en wij – in en door Jezus – waarlijk een NIEUW (opstan-
dings)LEVEN mogen ontvangen. 

• Zie eventueel – op ons weblog van 24-6-2010, te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – de studie: “De ware betekenis 
van het brandoffer ”. (noot – AK) 

20 En dit “word vervuld met de Geest” staat in de zgn. gebiedende wijs . (noot – AK) 


