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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

HET WERK VAN DE GEEST 

 

„En de Geest Gods zweefde op de wateren.” (Genesis 1 : 2) 

 

 

Er is misschien geen onderwerp, waarover meer onwetendheid heerst dan over de Geest 

Gods. In onze dagen zouden de meeste mensen, wanneer zij oprecht wilden 

antwoorden, zeggen, evenals die twaalf discipelen te Eféze: „Wij hebben zelfs niet 

gehoord, of er een Heilige Geest is.” (Hand. 19). En toch, indien een van u wil zalig 

worden, moet u Hem kennen, want het is geheel Zijn werk, om een arme gevangene tot 

Christus te brengen. Een kleine jongen zeide op zijn sterfbed: „Drie Personen is de 

Godheid. God de Vader maakte en behoedde mij; God de Zoon kwam in de wereld en 

stierf voor mij; God de Heilige Geest kwam in mijn hart, en maakte dat ik God liefhad 

en de zonde haatte.” Mijn lieve vrienden, als u zalig wilt sterven, moet u in staat zijn, om 

stervende hetzelfde getuigenis af te leggen. U weet dat Johannes gezegd heeft: „God is 

liefde.” Dit is waar van God de Vader in de overgave van Zijn Zoon voor zondaren; dit is 

waar van God de Zoon in Zijn menswording en in Zijn dood voor zondaren; dit is waar 

van God de Heilige Geest, in Zijn gehele werk, in het hart van zondaren. Thans wil ik u 

aantonen de liefde des Geestes, door u te doen opmerken, alles wat Hij ooit voor 

mensen in de wereld gedaan heeft. Heden wil ik u tonen Zijn werk bij de schepping op 

de wateren in de chaos. 

 

1. Bij de schepping: „De Geest Gods zweefde op de wateren.” (Gen. 1 : 2). De 

uitdrukking is ontleend van een duif, die op haar nest broedt. „Zendt Gij Uw Geest uit, 

zo worden zij geschapen en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.” (Psalm 104: 30). Hier 

wordt gezegd, dat de Geest het gelaat des aardrijks vernieuwde. Hij deed ieder 

grashalmpje ontspruiten, iedere bloem openen iedere boom bloesems voortbrengen. 

„Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd.” (Job 26 : 13). Hier doet ons God als 

het ware onze blik richten op de middernachtelijke hemel en wanneer wij die 

schitterende doolhof aanschouwen, bezet met fonkelende sterren, zegt Hij ons, dat het 

de Geest van de liefde was, die haar al haar heerlijkheid en schoonheid gaf. Merk dan 

op, welke schoonheid er ook moge zijn in de kristallen zee, in de groene aarde of in de 
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bezaaide hemel, dat dit alles het werk is van de Heilige Geest. God de Vader wilde alles 

God de Zoon schiep alles God de Heilige Geest versierde en gaf leven en liefelijkheid 

aan alles. O, welk een liefelijke wereld moet de aarde geweest zijn toen zij nog niet 

gevallen was toen God de Zoon wandelde met Adam in het Paradijs toen God de 

Heilige Geest alles ieder ogenblik bevochtigde en vernieuwde toen God de Vader met 

welgevallen op alles neerzag en zeide dat het alles zeer goed was. 

 

Leer 1ste. . De liefde des Geestes. Hij rekende het niet beneden zich om de woonplaats 

des mensen te versieren. Hij wilde onze blijdschap overvloedig doen zijn. Hij achtte het 

niet genoeg dat wij een wereld hadden om er op te wonen, maar hij maakte ook de 

wateren vol leven en schoonheid. Hij deed alles groen ontspruiten voor de mens en 

maakte er een stralende hemel boven, alles tot vreugde voor de mens. Wat er ook aan 

schoonheid op aarde, in de zee of aan de hemel is gebleven, het is het werk van Zijn 

almachtige vingers. U moest nooit op de schoonheden van de wereld neerzien zonder te 

denken aan de Heilige Geest, die zweefde op de wateren, die het gelaat des aardrijks 

vernieuwde, die de hemelen met sterren versierde. 

Leer 2e. De heiligheid des Geestes. Sedert de aanvang was Hij de Heilige Geest, te rein 

van ogen dan dat Hij het kwaad zou zien. Het was een wereld zonder zonde. De zee was 

nooit bezoedeld geworden, door het dragen van goddeloze mensen op haar schoot. De 

groene aarde was nooit door de voet eens zondaars betreden. De bezaaide hemel was 

nooit gadegeslagen door een, wiens oog vol is van overspel, en niet ophouden kan te 

zondigen. Het was een heilige, heilige, heilige wereld een tempel des levenden Gods; de 

hoge bergen waren haar pilaren; het glinsterend azuur haar troonhemel. De 

verweergalmende oceaan zong haar lof, de heuvelen zongen, en al de bomen des velds 

klapten in hun handen. Evenals de wolk, die de tempel Salomo's zodanig vervulde, dat 

de priesters niet konden staan en dienst doen vanwege de wolk, zo ook vervulde de 

Heilige Geest deze wereld een heilige, zondeloze tempel, tot lof van de Vader. Toen de 

mens in zonde viel, en de aarde om zijnentwil vervloekt was, toen verliet de Heilige 

Geest, in grote mate, Zijn tempel. Hij kon niet bij de zonde vertoeven. En nooit vindt u 

dat Hij als te voren teruggekomen is, totdat Hij rustte op het hoofd van een zondeloze 

Zaligmaker; want de Heilige Geest daalde op Hem als een duif, en bleef op Hem. 

 

Evenzo is het met de ziel. Zolang als uw ziel schuldig, bevlekt en laag is in de ogen des 

Geestes, kan Hij geen verblijf maken in uw hart. Hij is een Geest van de liefde, te 

krijgen om u heilig te maken. Maar zolang als u schuldig bent in Zijn ogen, is het tegen 

Zijn natuur, om in u te wonen. Maar kom tot het bloed van Jezus, zondaar, kom tot het 

bloed dat u wit maakt als sneeuw, dan zal de Geest geen ongerechtigheid in u zien, en 

Hij zal komen en wonen in uw hart, evenals Hij vroeger woonde in een zondeloze 

wereld. Evenals Hij zweefde op de wateren, gelijk een duif op haar nest, zo zal Hij 

woning maken in uw hart, en daar Zijn werk volbrengen. Evenals Hij het gelaat des 

aardrijks vernieuwde, zo zal Hij ook uw hart vernieuwen. Evenals Hij de hemelen 

versierde, zo zal Hij uw ziel verheerlijken, zodat u eeuwig zult blinken als de sterren. 

 

II. Op de wateren: „Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij 
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ook vlees (kwijnende) is: doch zijn dagen zullen zijn honderdentwintig jaren.” (Gen. 6 : 

3).  

Welk een geheel ander toneel hebben wij hier! Doch ook hier zullen wij leren dat de 

Heilige Geest een geest van de liefde is. Bij de schepping merkten wij op, dat Hij de 

wereld versierde, in haar woonde als in een tempel; dat de zee, de hemel, ja alles uitriep, 

dat zij een zondeloze wereld was. Maar nu waren er vijftienhonderd jaren voorbijgegaan 

en de gehele aarde was bedekt met een geslacht van goddeloze mensen reuzen naar het 

lichaam en reuzen in goddeloosheid. 

„God zag de aarde en zij was verdorven.” Zij was een bedorven massa. „Van de voetzool 

af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve, maar wonden,” want alle vlees had 

zijn weg bedorven. Evenals een bedorven lichaam walgelijk is in de ogen van de 

mensen, zo was de aarde walgelijk in de ogen Gods. nee, veel meer; de aarde was 

vervuld van geweld. De weinige kinderen Gods, die overgebleven waren, werden gehaat 

en vervolgd, gejaagd als het veldhoen op de bergen. Het berouwde de Heere dat Hij de 

mens had gemaakt, en het smartte Hem aan Zijn hart.  

 

Vraag: hoe werkt de Heilige Geest?  

Antwoord.  

1. Hij woont niet onder zondige mensen. Hij kan niet wonen onder zondaren, die geen 

vergeving hebben ontvangen, want Hij is de Heilige Geest.  

2. Maar nog twist Hij met de mens, en twist tot het einde toe. De mensen waren reuzen 

in de zonde. Iedere gedachte huns harten was een voortdurende zonde. Maar juist om 

deze reden twist Hij. Hij ziet dat de wateren komen, Hij ziet de hel onder hen; daarom 

twist Hij. Hij twist met hen in de prediking van Noach. Hij treft hun harten, maakt hen 

opmerkzaam op het gevaar, op hun zonde en ellende. Hij twistte met hen bij het 

toebereiden van de ark, toonde hun de weg van de behoudenis, en zeide: „Nog is er 

plaats.” Hij deed iedere hamerslag tot hun harten spreken. „De Geest en de Bruid 

zeiden: kom!” 

 

Leer 1ste. Dat Hij is een twistende Geest. ,O, dat u allen, die in de zonde leeft, mocht 

leren, dat een Geest van de liefde thans met u twist. Enigen uwer, die in de zonde 

leven, menen dat God alleen een God van toorn is; daarom keert ge u niet tot Hem. 

Het is waar: „Hij is te allen dage toornig over de goddelozen,” nochtans is Hij ook te 

allen dage twistende met de goddelozen. Hij zendt de Heilige Geest om met u te 

twisten. O, welk een Geest van de liefde is Hij, die u niet op eenmaal in de hel werpt, 

maar met u worstelt en twist, zeggende: „Keer terug, keer terug; waarom wilt u sterven?” 

Enigen mogen zeggen: Ik ben een reus in goddeloosheid, ik ben bedorven. Ik ben vol geweld 

tegen Gods kinderen.  
Zeer waar; nochtans, ziet hoe Hij twist met reuzen in goddeloosheid. De gehele aarde 

was bedorven en vervuld van geweld; nochtans twist Hij. Zo ook twist Hij met u, waarin 

toestand u ook zijt. Hij is een Geest die liefheeft. Hij twist door leraars Bijbels 

middelen. Menigmaal, wanneer u alleen bent, worstelt die Geest met u, brengt u uw 

zonden in herinnering en doet u sidderen; of, evenals de engelen te Sodom, worstelt 

Hij om u de plaats van de verwoesting te doen ontvlieden. O, welk een liefde is hier om 
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met wormen te twisten, die de hel verdiend hebben. „Gij hardnekkigen en 

onbesnedenen van hart en oren! Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, 

zo ook gij.” (Hand. 7 : 51). 

 

2. Een lankmoedige Geest! Honderdentwintig jaren twistte Hij met de mensen voor de 

zondvloed. Hij hield niet op totdat de zondvloed kwam. Enigen van u zullen zich nog 

wel een tijd herinneren toen de Geest met u twistte op de zondagsschool of bij uw 

eerste Avondmaalsviering. U weende om uw ziel en bad: maar de wereld is u sedert lief 

geworden en nu denkt u dat Hij niet meer met u twist. Leer dat Hij is een Geest van 

lankmoedigheid. Hij twist nog met u. „Die oren heeft om te horen, die hore wat de 

Geest tot de gemeente zegt.” 

 

3. Hij zal niet in eeuwigheid twisten. Merk op dat de Heilige Geest twistte totdat de 

zondvloed kwam, maar langer niet, want de vloed kwam en nam hen allen weg. Zo is 

het met u, mijn lieve vrienden. Zolang als onze bediening duurt, twist Hij met u, maar 

als de dood komt, of als de Heere komt, dan zal Hij niet meer met u twisten. Ach! er 

zullen in de hel geen leerredenen van opwekking, vermaning, worsteling zijn niet één 

uitnodiging meer. ,O, hoe treurig is de gedachte dat er zovelen, met welke de Heilige 

Geest worstelde, hierna verloren zullen gaan. 

 

III. In de woestijn. Bijna duizend jaren na de zondvloed kiest Zich de Heere een 

bijzonder volk en houdt dit afgescheiden van alle volken in de woestijn. Hier bewijst de 

Heilige Geest nog meer dat hij een Geest van de liefde is. 

 

1. De Verheerlijker van Christus. Bezaleël en Aholiab maakten onder Zijn leiding, de 

tabernakel de genadetroon het altaar en de kleding van de Hogepriester. (Exod. 31 : 1-

11). Deze allen voorafschaduwen Christus. De Heilige Geest stelt hier deze mensen in 

staat om de Zaligmaker aan duizenden van Israël voor te stellen. Hoewel zij de Heilige 

Geest dikwijls bedroefd en tegengestaan hebben in de woestijn, nochtans zie, op welk 

een liefelijke wijze Hij Christus in het midden van hen plaatst, opdat Hij hen tot vrede 

en heiligheid zou leiden. Dit is het juist wat Jezus hierna van Hem zeide: „Hij zal Mij 

verheerlijken, want Hij zal het uit het mijn nemen, en zal het u verkondigen.” (Joh. 16 : 

14). 

Lieve vrienden, heeft de Geest Christus aan u verheerlijkt? Hij is nog de grote 

openbaarder van Christus. Hij schijnt in ons hart, om ons het licht van de kennis van 

de heerlijkheid Gods 'in het aangezicht Christi te geven. Heeft Hij u geleid tot het altaar 

tot het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt? Heeft Hij u bekleed met de 

hogepriesterlijke klederen? Heeft Hij u achter het voorhangsel de genadetroon gebracht? 

Dit is het werk van zijn welbehagens. O, het is een heerlijk werk om op aarde de dienaar 

te zijn die zielen tot Christus leidt die, evenals Johannes, op Christus wijst, zeggende: 

„Zie het lam Gods.” Maar hoeveel liefelijker is het in die Heilige Geest Gods om 

bevende zielen tot Jezus te leiden! O, loof Hem, die dat voor u gedaan heeft. O, heb de 

Geest Gods lief. „Uw Geest is goed: leid mij in het land van de oprechten.” 
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2. Hij reinigt allen die geloven: „Gij zult het wasvat zetten tussen de tent van de 

samenkomst en tussen het altaar.” (Exod. 40 : 6, 7). Dit koperen wasvat, dat water 

inhield, werd in de woestijn gemaakt om de Heilige Geest te voorafschaduwen; en merk 

op de plaats waar het nedergezet werd tussen het altaar en de tent van de samenkomst 

des Heeren. Het eerste voorwerp, waartoe de zondaar daar kwam, was het altaar met het 

bloedende lam. Hij legde zijn handen op het hoofd des lams en beleed zijn zonden; 

hierdoor werd alles door het bloed des lams weggenomen. Vergeving ontvangen 

hebbende en gerechtvaardigd zijnde, trad hij enige stappen nader tot het koperen 

wasvat; daar waste hij zijn voeten en handen. Dit schaduwde af hoe de Heilige Geest zijn 

hart waste en vernieuwde. Daarna trad Hij in het heilige.  

„Al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door 

lijdzaamheid en vertroosting van de Schriften hoop hebben zouden.” (Rom. 16 : 4). 

Lieve vrienden, heeft de Heilige Geest u gereinigd? Bent u, toen u uw zonden op het 

Lam Gods gelegd had, tot dit wasvat van levend water gekomen? Wast ge u daar 

werkelijk en bereidt ge u voor om die heilige plaats in te gaan, die gemaakt is zonder 

handen, eeuwig in de hemelen? „Zonder heiligmaking zal niemand den Heere zien” en 

zonder de Geest zal niemand heiligmaking bezitten. O, is Hij niet een Geest van de 

liefde, die aldus een behagen schept om de gelovige ter heerlijkheid toe te bereiden; die 

in onze onreine harten komt en „een rein hart schept en een vaste geest in het 

binnenste van ons vernieuwt?” O, hebt Hem lief, die u zo bemint; roept om Hem, u die 

Zijn kinderen zijt. Het is des Vader welbehagen om te geven. „Indien dan gij, die boos 

zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal Mijn hemelse Vader 

degenen den Heiligen Geest geven, die er Hem om bidden.” 

 

3. Hij onderhoudt het leven van de gelovigen: „Zij dronken uit de geestelijke 

steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.” (1 Cor. 10 : 4). Deze is de derde 

wijze op welke zich de Geest in de woestijn vertoonde.  

 1ste. Als een rivier. Dit moest Israël aanduiden hoe verfrissend en onderhoudend Hij 

voor de dorstige ziel is, en dat er overvloed is bij Hem. Drink, en drink nogmaals u zult 

nooit een rivier leeg drinken. Zo ook is er eindeloze volheid des Geestes.  

2e. Als stromende uit een gespleten rots. Dit geeft te kennen dat Hij gegeven is door een 

verwonde Zaligmaker dat wij alleen de Heilige Geest kunnen ontvangen als wij ons in 

die rots verbergen. „Ik zal u die zenden.”  

3e. Hij volgde hen. ,,Dit moest te kennen geven dat, waarheen ook een gelovige gaat, de 

Heilige Geest met hem gaat. „Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster 

geven, opdat Hij bij u blijve in van de eeuwigheid,” een fontein binnen in u 

opspringende tot in het eeuwige leven. 

 

Mijn lieve vrienden, hebt gij, sedert u gelovig geworden bent, de Heilige Geest 

ontvangen? Het schijnt mij toe dat het bij weinig Christenen blijkt dat die rivier achter 

hen volgt. O, welk een onuitsprekelijke liefde en genade is er in het werk van de Geest. 

Is er iemand onder u zwak, krachteloos en op het punt van te vergaan, onder een 

bedorven hart en hevige lusten? Of hebt u een doorn in het vlees, slaat satan u met 

vuisten? en wordt u gedreven tot het gebed dat het van u mag genomen worden? Ziehier 
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het antwoord op uw gebed. Een fontein van stromend water vloeit uit Christus. Er is 

hier genoeg voor uw behoeften: „Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht.”  

Enigen van u zijn bevreesd voor de toekomst u vreest enige naderende aanvechting u 

vreest een aanstaande strijd. Zie, hier stroomt de rivier achter u de Geest zal bij u blijven 

tot in eeuwigheid. O, welk een liefde! Niettegenstaande al uw zondigheid, zwakheid, uw 

ongeloof, nochtans blijft Hij bij en zal dit eeuwig blijven.” Hij is een Fontein van levend 

water, springende tot in het eeuwige leven.” (Joh. 4: 4). O, heb dan de Geest lief, die u 

zo lief heeft. „Bedroef den Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot den 

dag der verlossing.” (Eféze 4 : 30). 

 

 

 

St. Pieters kerk, 16 dec. 1838. 

 


