
 

1 
 

Stop met de Heilige Geest de schuld te geven 

Door Justin Johnson 

Kerkmensen geven de Heilige Geest graag de schuld van veel door hen zelf gemaakte slechte keuzes. 

Als je bijvoorbeeld echt in de knoop zit met een serieuze beslissing, dan is het van oudsher een optie 

om een muntje op te gooien en 'de Heilige Geest te laten leiden'. 

Als je iemand op zijn gedrag wilt aanspreken, maar geen harde reactie wilt voelen, kun je beginnen 

met deze woorden: "de Heilige Geest legde het op mijn hart om je te vertellen ..." 

Als je geen tijd hebt om zingen, spreken in het openbaar of muziek te oefenen, zorg er dan voor dat je 

'gezalfd door de Heilige Geest' bent en je bent verzekerd van op zijn minst een klein applaus. 

Achter de preekstoel kan een gebrek aan voorbereiding gemaskeerd worden door ‘vanmorgen de 

Heilige Geest te laten spreken’.  

En als je je ooit gebonden voelt door het zetmeelrijke gevoel van sommige heiligdommen, laat dan 

gewoon los met een schreeuw, kreet, blaf of luid gebabbel. Als mensen je raar aankijken, zeg dan 

gewoon dat je bent 'neergeslagen in de Geest' (*). Ze zullen begrijpen dat de Heilige Geest brede 

schouders heeft en altijd de schuld op zich zal nemen. 

(*) Opmerking van de vertaler: Deze uitdrukking wordt blijkbaar gebruikt binnen sommige Pinkster 

gemeenten. Het is niet bekend wat het precies betekent! 

Maar in werkelijkheid moet zulk gedrag hem, die alle dingen doorzoekt, zelfs de diepe dingen van God, 

diep bedroeven. 

“1 Kor. 2:10: Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 

dingen, ook de diepten Gods. 

De Heilige Geest woont in u als de tempel van God (1 Kor. 6:19 en 2 Tim. 1:14). Hij is niet je oppas of 

zondebok. 

Evenzo kunnen we allemaal lezen over de bovennatuurlijke kracht die kwam over degenen die met 

Pinksteren vervuld waren met de Heilige Geest. Toch betekent dit niet dat de Heilige Geest vandaag 

op dezelfde manier werkt. 

 

Jezus zei tegen zijn discipelen: 

“Lukas 12:11-12: 11 En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de 

machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult; 12 

Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet. 

Er was geen tijd voor deze mannen om te trainen. Het einde was nabij, het koninkrijk kwam eraan en 

zij waren het overblijfsel. 

Toch is er sindsdien een verandering opgetreden in de manier waarop God met de mens omgaat. Nu 

het koninkrijk was uitgesteld en Israël gevallen was, kreeg Paulus te horen dat hij moest onderwijzen, 

prediken en studeren. Hij leert Titus hoe om te gaan met de oppositie: 

“Titus 1:9: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om 

te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 
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Het is noodzakelijk dat we worden onderwezen, getraind en moeten studeren om te laten zien dat we 

goedgekeurd zijn als werkman voor God (2 Tim. 2:15). 

Als je dus de volgende keer de Heilige Geest de schuld wil geven van je slechte beslissingen; doe dat 

niet! Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je keuzes en begin de Heer echt te dienen met goed 

werk. 

“Gal. 6:7: Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. 

 

 

 


