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3. Wat doet de Geest? Kinderen van God (Rom 8:14-16) 
 
Met Pinksteren vieren we het feest van Gods Geest. Het is een feest in het 
grote verhaal van God met Israël, met Jezus, met de kerk, met de wereld. 
Maar wat is onze plaats in het grote plaatje van dit verhaal? Waar pas ik als 
puzzelstukje? Wat draag ik bij? 
We bidden deze tijd: Veni Creator Spiritus. Kom Schepper Geest. De God die 
ons geschapen heeft, roept ons tevoorschijn. ‘Wek in mij wie ik zal zijn’ zingt 
Lied 853 mooi. Maar wat gebeurt er dan? In Romeinen 8 lezen we dat Gods 
Geest onze geest verzekert dat wij kinderen van God zijn. We leven dan niet 
meer in angst, maar in vrijheid. 
Graham Tomlin legt dit in zijn boek ‘Geest van overvloed’ uit aan de hand van 
de gelijkenis van de vader en de twee zonen uit Lukas 15. Met namen in de 
thuiskomst van de jongste zoon bij de vader. We kennen deze ontmoeting 
van het schilderij van Rembrandt of Charlie Mackesy. Tomlin voegt daar een 
nieuwe kijkrichting aan toe: Wat we daar zien is de terugkeer van de Zoon 
Jezus bij God, zijn Vader. Na de enorme afstand aan het kruis volgt na de 
opstanding en de hemelvaart het thuiskomen van Jezus bij God. De Vader 
sluit de verloren Zoon weer liefdevol in zijn armen. Maar waar is de Geest dan 
in dit plaatje? De rol die de Geest heeft, is ons te betrekken in deze liefde. In 
Christus omhelst God de Vader ons zoals Hij Jezus omhelst. Wij mogen delen 
in die liefde. Wij mogen weten dat wij geliefde kinderen van God zijn. 
God is liefde. De liefde tussen de Vader en de Zoon is het kloppend hart van 
de kosmos. Deze liefde is de diepste essentie van de werkelijkheid, de 
essentie van alles. 
En als wij bidden: Kom Schepper Geest, dan bidden wij tot God om ons te 
scheppen tot wie wij worden in deze liefde. Liefde die niet aan voorwaarden 
moet voldoen, niet verdiend of verspeeld kan worden. Omdat het liefde in 
Christus Jezus is.  
 
 

Om nog eens over door te praten: 
Is uw / jouw diepste verlangen: geliefd te zijn? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Lukas 15:17-24 nog eens. Is het een mooi plaatje bij 
Romeinen 8:14-16? 

 
Gebed –  
Veni Creator Spiritus 
Kom Schepper Geest 
 
Liturgie – 
Herkent u / herken jij het werk van de Geest in de volgende 
afbeelding van Charlie Mackesy? 
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