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HET BEDROEVEN VAN DE HEILIGE GEEST  

 

Een nadere verklaring wordt gevraagd van de betekenis van het bedroeven van de Heilige 

Geest, zoals we dat lezen in Efeze 4:30: "En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke 

gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing" .  

De Heilige Geest Gods. De Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Hij zoekt de eer des Va-

ders en des Zoons.  

De Heilige Geest" de derde Persoon van het Goddelijke Wezen. Van de Geest wordt nu ge-

zegd, dat we Hem bedroeven kunnen. Het woord bedroeven geeft te kennen, dat God de Hei-

lige Geest niet onbewogen is. De levende Geest nadert tot de zondaar in de roeping, verlich-

ting en in de verbinding aan het Woord. En hier nu bedroeven wij de Heilige Geest. De Geest 

komt met het Woord. Door geen eerbied te hebben voor het Woord bedroeven wij de Geest. 

Wij wederstaan de Heilige Geest. Zo sprak Stefanus tot de Joodse Raad: "Gij wederstaat altijd 

de Heilige Geest, zowel gij als uw vaders". We worden geroepen om ons Gode te onderwer-

pen, doch we gaan door met stijve hals, we weigeren te bukken voor de majesteit van het 

Woord. We laten ons niet gezeggen. We wederstreven het gezag van het Goddelijke Woord.  

Weet u waarom dit bedroeven van de Heilige Geest zo erg is? Omdat de liefde des Geestes zo 

groot is! God de Heilige Geest is liefde. Zijn liefde is eeuwig en onveranderlijk. Het is juist 

vanuit de liefde, dat de Geest komt met de twistingen in het hart van de zondaar. Waarom gaat 

de Geest twisten met de zondaar tot wederbaring? Niet omdat wij het verdiend zouden heb-

ben. We zijn rechteloos. We hebben de eeuwige dood verdiend vanwege de zonde in Adam. 

Doch merk nu op! Daar is de eeuwige liefde des Geestes, die de zondaar, zover weggelopen, 

komt te roepen tot wederkeer. Zoekende en roepende liefde brengen de zondaar tot het leven 

vanuit de doodstaat. De liefde leidt de ontdekte zondaar, wiens hart vervuld wordt met liefde 

tot het Goddelijke recht waaronder we leren buigen in ons doemwaardig bestaan. De trekken-

de liefde leidt tot het recht. En wanneer wij het recht gaan aanvaarden, treedt de verlossende 

in Christus te voorschijn, Die Gods recht voldoening heeft geschonken aan het kruis. Zo ont-

vangen we een recht ten eeuwigen leven.  

Verstaan we deze gangen? Liefde tot het recht. Liefde door recht en recht door liefde. O, hoe 

zalig is de omhelzing van Gods deugden! Daarin ligt de zaligheid van Gods Kerk. Doch hoe 

vér is de mens van nature daarvan verwijderd! Ja, ook na ontvangen genade kunnen Gods 

kinderen nog zeer de Heilige Geest Gods bedroeven. We zoeken zo vaak een akkoord tussen 

Gods Geest en de geest vanuit de afgrond. We koesteren de zonden als een adder aan onze 

boezem. Daar is een verachten van het bloed des Lams. Daar is een geen acht geven op zulk 

een grote zaligheid. De Heere vraagt aan het volk des verbonds: "Betuig tegen Mij, wat heb Ik 

u gedaan?" De Heere klaagt: "Ach, had naar Mijn Raad zich Mijn volk gedrag~n!" De Heere 

Jezus weent over Jeruzalem: "Hoe menigmaal heb Ik u bijeen willen vergaderen gelijk een 

hen hare kiekens, maar gij hebt niet gewild".  

In dit alles bedroeven we de Heilige Geest. Doch daar is nog zoveel meer waardoor we de 

Geest bedroeven. Let maar op ons tekstverband. In vers 25 zegt de apostel, dat we de leugen 

moeten afleggen en dat we de waarheid moeten spreken. We hebben echter de leugen lief. En 

dit liefhebben van de leugen is een bedroeven van de heilige Geest. We gaan naar vers 26: 

"Wordt toornig, en zondigt niet". Onze zonde van nalatigheid is, dat we niet toornen tegen de 

zonde. Deze nalatigheid is een bedroeven van de Geest. En wat dacht u van vers 27? Daar 

staat: "En geeft de duivel geen plaats". Wij spreken met duivel niet alleen aan de deur, maar 

we laten hem binnen in de kamer! Ook dit is een bedroeven van de Geest. In vers 28 komt de 

vraag aan de orde: Hoe staat het met onze arbeid? Die lui is en steelt, bedroeft de Heilige 

Geest. Denkt ook eens aan uw mond. In vers 29 lezen we, dat geen vuile rede uit onze mond 

mag gaan. Ook dan bedroeven we de Geest.  

Wanneer we het bovenstaande overdenken, zien we hoe praktisch Paulus het Woord toepast. 

Pinksteren heeft voluit te maken met liet leven van alle dag. Het leven, dat we zo gemakkelijk 

meeleven met de wereld. Hoe menigmaal bedroeven we dan de Heilige Geest Gods.  
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Komt, laten we eens tot onszelf inkeren. Hoe staat het met ons persoonlijk? Het zit in ons 

bloed om de Heere niet onvoorwaardelijk te vertrouwen. Het ongeloof is zo sterk. We zijn het 

ook met Gods wegen niet eens. We bedroeven de Geest ook door onze ondankbaarheid. 

Evenzeer door de verflauwing van ons gebedsleven. Komt, hoe dikwijls knielen we bij het 

verzoendeksel? Verstaan we, dat we de Geest bedroeven? Wanneer dit inleving wordt, be-

droeven we onszelf, dat wil zeggen, dat ons hart vervuld wordt met droefheid wegens het be-

droeven van de Heilige Geest. Ons hart wordt verbroken bij de inleving, dat we zo zondigen 

tegen de liefde des Geestes. Heere, is er voor mij, zo'n zondaar, nog vergeving? We walgen 

van onszelf, we verfoeien ons in stof en as voor Gods aangezicht. Het wordt wel ondertekend, 

dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. We vallen ons gedurig weer zo tegen. Doch wat 

wordt in die weg het wonder groot, dat de Heere weet wat van Zijn maaksel is te wachten. Hij 

weet hoe zwak we zijn van krachten, hoe klein van moed. Hoe noodzakelijk en dierbaar wordt 

dan het bloed van Christus! Zijn dierbaar bloed is dagelijks nodig tot vergeving en tot reini-

ging. We maken de gang naar de voorhof, naar het bloed op het altaar. Welk een sprake gaat 

er uit van het bloed! Het schenkt vrede aan het doorwond gemoed: De Heere verandert onze 

droefheid in blijdschap. In Christus ligt de vreugde voor bedroefden.  
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