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(6) Het bedroeven van de Geest 

 
1. Inleiding: woorden die bedroeven 

 
De tekst bij deze studie vinden wij in Efeziërs 4:25-32 
 

25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden 
zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een 
opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, 
stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, 
opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk woord kome uit uw 
mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het 
horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en 
gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest 
jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u 
vergeving geschonken heeft. 

 
 

2. Bedroef de Heilige Geest van God niet 
 

2.1. Wat is bedroeven? 

 
Bedroeven is de vertaling van het Griekse woord  ‘lupeo’. Dit woord komt van 
het woord ‘lupe’ dat pijn, verdriet en smart betekent. Deze betekenis heeft het 
tot op de dag van vandaag. Een begrip van dit woord vinden wij in 2 Korintiërs 
2:2-5 
 

5 Doch indien iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, 
maar enigermate – om mij niet te sterk uit te drukken – u allen. 6 Voor zo iemand 
is het reeds genoeg, dat het merendeel (van u) hem berispt heeft, 7 zodat gij nu 
integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door 
overmatige droefenis overstelpt worde. 

 

 

2.2. Wie    bedroeven wij? 

 
� De Geest is de Geest van heiligheid1,  
� De Geest van wijsheid, verstand en kennis2,  

� De Geest van de waarheid3,  
� De Geest van genade 4.  

 

 

                                                
1
 Romeinen 1:4 

2 Jesaja 11:2 
3
 Johannes 14:17 

4
 Hebreeën 10:29) 
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2.3. Hoe bedroeven wij? 
 

Henk Medema schrijft in zijn commentaar op de Efezebrief5: 
 

Als hier wordt gezegd hoe wij de Heilige Geest kunnen bedroeven, namelijk 

door de oude mens tentoon te spreiden, betekent dat dat Hij er een diepe 

vreugde in schept de nieuwe mens zich te doen openbaren. Bij al het 

onderwijs dan ons in dit hoofdstuk gegeven wordt kan dit element niet 

ontbreken: dat God zelf, de Heilige Geest, in ons en door ons heen wil 

werken om de heerlijkheid van Christus te openbaren. 

 
Efeziërs 4:30 ligt in een opsomming van teksten in de gebiedende wijs die 
begint in 4:25. Het zijn de volgende teksten: 
 

(:25)   Legt de leugen af en spreek waarheid  
(:26,27)  Wanneer je toornig wordt, zondig dan niet  
(:28)  Steel niet, maar geeft het goede aan hem die het nodig heeft  
(:29,30) Laat geen bedorven woord uit je mond komen, maar voorziet in 
  behoeften in woorden van genade  
(:31,32) Wees niet kwaadaardig, maar voorziet in behoeften in een houding 
  van vriendelijkheid  

 

Het directe verband van de tekst over het bedroeven van de Geest zijn de 
verzen 29 en 31,32. Vers 30 ligt dus ingeklemd tussen deze verzen. Laten we 
ze opnieuw lezen: 
 

29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) 
hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade 
ontvangen.  
 

30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.  
 

31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 
midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens 
elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend (lett. genade-
betonend), zoals God in Christus u vergeving (lett. genade betoond) 
geschonken heeft. 

 

 
� Genaderovers 

 

� Genadegevers 

 
 
Tussen het spreken van genade (woord) en het betonen van genade (daad) 
staat de tekst over het bedroeven van de Geest van God. Onze woorden 
kunnen daarom niet losgekoppeld worden van onze daden of houding. We 
kunnen met onze woorden, houding en daden de Geest van God bedroeven of 
verblijden. Welke keus maken wij? 

 

                                                
5
 De Nieuwe Mens, Bijbelstudies bij de brief van Paulus aan de Efeziers. H.P. Medeman. Uitgeverij Medema. 

blz.212. 
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3. De gevolgen van het bedroeven van de Heilige Geest 
 

3.1. Zal de heilige Geest ons verlaten? 
 
Psalm 51:13  

 
verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige Geest niet van mij. 

 

Jesaja 63:7-14 
 

7 Ik zal de gunstbewijzen des HEREN vermelden, de roemrijke daden des 
HEREN, naar alles wat de HERE ons heeft gedaan en naar de grote goedheid 
jegens het huis Israëls, welke Hij het betoond heeft naar zijn 
barmhartigheid en naar zijn vele gunstbewijzen. 8 Hij zeide: Zij zijn toch 
mijn volk, kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een 
Verlosser. 9 In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns 
aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij 
zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. 
10 Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom 
veranderde Hij voor hen in een vijand. 11 Hij zelf streed tegen hen. Maar 
Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is Hij, die 
de herders zijner kudde voerde uit de wateren? Waar is Hij, die zijn heilige 
Geest in hun binnenste gaf? 12 Die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand 
van Mozes deed gaan, die vóór hen de wateren kliefde om Zich een eeuwige 
naam te maken; 13 die hen deed gaan door de waterdiepten? Evenmin als 
een paard in de woestijn struikelden zij; 14 als aan het vee, dat afdaalt in 
de vallei, gaf de Geest des HEREN hun rust. Zo hebt Gij uw volk geleid om 
U een luisterrijke naam te maken.  

 
Hosea 11:7,8 
 

7 Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van Mij. – En al roepen zij tot Hem 
omhoog, Hij zal hen geenszins opheffen. 8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, 
u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Adma, u maken als 
Seboïm? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming 
opgewekt. 

 
 

3.2. Kan de Geest van God  wel wonen in een hart dat Hem bedroefd? 
 

Zoals we net hebben geleerd zal de heilige Geest ons niet verlaten wanneer 
wij Hem bedroefd hebben. De werkzaamheid van Gods Geest zal echter wel 
minder worden in ons leven, zelfs zover dat wij in het geheel niet meer 
bruikbaar zijn voor Zijn dienst. 1 Thes.5:19-21  
 

19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de profetieën niet, 21 maar toetst 
alles en behoudt het goede. 
22 Onthoudt u van alle soort van kwaad. 

 
Jb. Klein Haneveld schrijft het volgende hierover: 
 

Het feit dat we een ons verleende gave welbewust ongebruikt laten liggen. 

Dat kan gebeuren op grond van allerlei motieven…Men diene te bedenken, 
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dat de Heilige Geest met de gave ook de kracht verleend om die gave uit te 
oefenen. Iemand kan zich wel bewust zijn een gave te hebben ontvangen, 

maar die begraven over de veelheid van maatschappelijke activiteiten, die 

hij onderneemt om het ‘goed’ te hebben in deze wereld… ook dan wordt de 

Geest uitgedoofd…6 

 
 

3.3. Wat moeten we doen wanneer de heilige Geest bedroefd hebben? 
 

1 Johannes 1:9 zegt dat we onze zonden moeten belijden.  
 
Jakobus 5:16 zegt dat wij elkander de zonden moeten belijden 
 

 

4. De zonde tegen de Heilige Geest  
 
Tot slot de vraag: is het bedroeven van de heilige Geest van God hetzelfde als de 
zonde tegen de Heilige Geest, waar geen vergeving over mogelijk is? Nee! 
 
De uitdrukking ‘zonde tegen de heilige Geest’ spreekt over een bepaalde zonde. We 
lezen hierover in Mattheüs 12:31,32 en Lukas 12:10: 
 

31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar 
de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. 32 Spreekt iemand een woord 
tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand 
tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch 
in de toekomende. 
 

De zonde die hier wordt genoemd is het ‘lasteren van de Heilige Geest’.  
 
 

5. Gedicht 
 
Staat U zo dicht bij mijn hart   Ik lees het Heer en moet belijden 

dat ik U kan bedroeven Heer   dat ik U pijn heb aangedaan 

Ervaart u werkelijk zo’n smart   Wilt U mij van die last bevrijden? 

over zonden die niet meer hoeven Heer opdat U zich weder kan verblijden 

maar toch worden gedaan?   over de nieuwe weg die ik mag gaan? 

 

Leeft U zo sterk met mij mee   Want U staat zo dicht bij mijn hart 

dat ik U pijn zal kunnen doen?   dat U uw leven leeft in mij. 
Hoor ik echt Uw diepbedroefde nee  U toont mij Uw genadepad 

over zonden die in Uw lijden toen  waarop ik nu, van zonde vrij 

allen zijn weggedaan    de zonde niet meer hoeft te dienen 

 

 

                                                
6
 De Persoon en het werk van de Heilige Geest. Uitgeverij Morgenrood 1995. Blz. 56,57. 


