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Praktische lessen over
de leiding van de Heilige Geest
Dit artikel bevat gedeelten van een lezing over de leiding van de Heilige Geest naar
aanleiding van Lukas 4: l-2a en 4:14a.
Geliefde broeders en zusters, de Heer heeft mij op het hart gelegd om enkele gedachten uit
te spreken over de leiding van de Heilige Geest in het praktische leven van een gelovige.
De verzen in Lukas 4 spreken over de Heer Jezus. Hij is het grote Voorbeeld en het beste
Voorbeeld dat wij voor ons praktische leven hier op aarde hebben. Hij was de Mens uit de
hemel (1 Kor. 15:47). Hij heeft hier zó geleefd zoals een mens zou moeten leven. Laten wij
de Heer Jezus overdenken zoals Hij hier op aarde heeft geleefd en ons ervan bewust worden
dat Hij ons leven is (Kol. 3:4)! Dat betekent voor mij dat ik hier op aarde precies zó moet
leven zoals de Heer Jezus heeft geleefd. Is het mogelijk dat Zijn leven zich in mij anders
openbaart dan het zich in Hem, de Oorsprong ervan, heeft geopenbaard?
Natuurlijk moeten wij er daarbij rekening mee houden dat de Heer niet in precies dezelfde
omstandigheden als wij leefde. Toen Hij op deze aarde kwam, had God de wereld als
systeem nog niet volkomen verworpen. God was in Christus 'de wereld met Zichzelf
verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen' (2 Kor. 5:19). Dat veranderde
pas bij het kruis, toen de wereld de Heer Jezus volledig verwierp en God Zijn betrekkingen
met deze wereld als het door de satan beheerste systeem verbrak. Vanaf toen, toen de
wereld de uitgestrekte hand van God niet aannam, heeft God geen verbinding meer met
haar, behalve dat Hij haar zal oordelen. Gods Woord zegt dat de hele wereld in het boze ligt
(1 Joh. 5:19). Na de verwerping van de Heer Jezus door deze wereld roept God nog slechts
individuele mensen tot bekering (zie bij voorbeeld Openb. 22:17).
Het tweede verschil tussen het leven van de Heer Jezus op aarde en ons leven hier is, dat de
Heer Jezus naar het kruis moest gaan om het wonderbare verlossingswerk te volbrengen en
het oordeel te dragen; terwijl God in Zijn genade ons niet in het oordeel zal brengen, omdat
Zijn Zoon ons oordeel gedragen heeft. Zijn weg op aarde eindigde op het kruis, terwijl onze
weg zal eindigen bij de Heer; hetzij wanneer Hij komt om ons allen tot Zich te nemen en ons
in het Vaderhuis in te voeren, hetzij wanneer Hij voor één van ons komt en hem in het
paradijs brengt, of beter gezegd (zoals het in Lukas 16 staat): Zijn engelen stuurt om hem te
halen en in het paradijs van God te brengen. Toch blijft onveranderd waar, dat het leven van
de Heer Jezus hier op aarde het grote Voorbeeld voor ons praktische leven is.
Misschien werpt iemand tegen: 'Ja, maar de Heer Jezus was toch volmaakt!' Dat is zonder
meer waar. Misschien zegt een ander: 'De Heer Jezus kende de zonde niet!' Dat is inderdaad
zo. Hij heeft geen enkele zonde gedaan in Zijn leven, en Hij kon ook niet zondigen. Hij was
God de Zoon, en Hij was waarachtig Mens. Is het daarom niet des te meer vol betekenis,
wanneer Gods Woord ons zegt dat de Heer Jezus als Mens alles door de Heilige Geest deed?
Wanneer het bij Hem zo was dat de leiding van de Heilige Geest in Zijn leven volkomen
duidelijk te zien is, hoeveel te meer hebben wij deze leiding dan nodig; wij die het vlees nog
in ons hebben en niet de volmaaktheid en wijsheid van de Heer Jezus bezitten!
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Hier in Lukas 4 zien wij nu, hoe de Heer Jezus Zijn weg ging. Hij was vol van de Heilige Geest,
dat wil zeggen: er was in Zijn hart en in Zijn praktische leven geen plaats die niet door de
Heilige Geest werd gevuld. Misschien denken we nu weer: 'Maar de Heer Jezus was immers
volmaakt!' Welnu, er zijn voorbeelden in het Woord van God te noemen waarbij ook van
gelovigen wordt gezegd dat zij vol van de Heilige Geest waren. In Handelingen 11:24 lezen
wij van Barnabas dat hij een goed man was, vol van de Heilige Geest en van geloof. En in
Handelingen 6 riepen de apostelen de gelovigen ertoe op mannen te kiezen die vol waren
van de Heilige Geest. Wij vinden dan zes mannen, maar slechts van één van hen zegt Gods
Woord uiteindelijk dat hij een man vol van geloof en van de Heilige Geest was, namelijk van
Stéfanus.
Gods Woord zegt ons dus duidelijk, dat er mensen waren die vol waren van de Heilige Geest,
zodat het ook voor ons mogelijk is vol te zijn van de Heilige Geest. Dat betekent: het is
mogelijk dat de Heilige Geest in ons hele leven volkomen de leiding heeft en dat wij Hem
alles ter beschikking stellen wat in ons is.
H. L. Heijkoop.
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