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(7) Het vervuld zijn in de Geest 

 
1. Inleiding: meer van de Geest? 
 
Ik ontdekte dat ik niet meer van de Geest moest zoeken, maar dat de heilige Geest 
meer van mij moest hebben... Het tekstgedeelte dat in deze studie centraal staat is: 
Efeziërs 5:15-21: 
 

15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16 u de 
gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 18 En bedrinkt u niet aan 
wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 19 en spreekt onder 
elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van 
harte, 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor 
alles, 21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 

 
 

2. Een duidelijke opdracht 
 
2.1. Een gebiedende wijs: u moet! 

Deze gebiedende wijs gebruikt Paulus vaker in hoofdstuk 5. Zoals bijv. in vs. 
1,2,8: 
- U moet navolgers van God worden, als geliefde kinderen. 
- U moet wandelen in de liefde, zoals Christus u heeft liefgehad. 
- U moet wandelen als kinderen van het Licht. 
Dit gehoor geven aan Paulus woorden zal de vrucht van de Geest zichtbaar 
maken in de wandel van de gelovige1. Het zal ook bepalend zijn welke ruimte 
de heilige Geest in ons hart zal innemen. Want wij ‘moeten’ vervuld worden in 
de Geest, als een dagelijkse blijvende toestand. 
 

2.2. Wat is vervuld worden  in de Geest? 
 
- Het is niet de inwoning van de Geest 
- Het is niet het verzegeld worden met de Geest 
- Het is niet de doop in de Geest 
 
De doop in de Geest is niet een werk dat in de gelovige zelf plaatsvindt. Het 
gaat bij deze doop in de Geest meer om een werk aan en met de gelovigen, 
waardoor ze allen tot één lichaam verbonden zijn. De doop in de Geest 
kenmerkt de opname van de gelovige in het Lichaam van Christus, zoals 
beschreven wordt in 1 Korintiërs 12:13.  
 
 
 
 
 

                                                
1
 Galaten 5:22 
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Vervuld worden en vol-zijn  
Er is nog iets wat we moeten onderscheiden. Het vervuld worden in de Geest 
heeft namelijk twee vormen; een tijdelijke en een meer blijvende vorm.  
 
De vormen zijn te onderscheiden naar de Griekse woorden die met vervuld en 
vol-zijn vertaald kunnen worden. Wanneer Gods Woord spreekt over het 
tijdelijk vervuld zijn met de Geest, wordt het Gr. woord ‘ pimplemi’ gebruikt 
dat vertaald wordt met ‘vervuld’.  
 
- Paulus gebruikt in Efeziërs 5:18 het woord ‘ pleroo’, dat wijst op een 

blijvende toestand. Niet een af en toe vervuld worden in de Geest, maar 
een toestand waarin de gelovige gewoonlijk zou moeten zijn.  

 
Dit vol zijn in de Geest zou eigenlijk de normale toestand van de gelovige 
moeten zijn. Dat is echter wel wat anders dan de meest voorkomende 
toestand. Misschien heeft dat wel te maken met de paralleltekst van Efeziërs 
5:18; namelijk Colossenzen 3:16,17: 
 

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander 
leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, 
Gode dank brengt in uw harten. 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het 
alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

 
Zo kunnen we concluderen dat het voortdurend vol-zijn in de Geest niets 
anders is dan dat het Woord van Christus rijkelijk in ons woont. De uitdrukking  
‘in de Geest’ komt in totaal vijf keer voor in de Efezebrief: 
 

In één Geest 
1. 2:18 de toegang in één Geest tot de Vader 
2.  2:22 samengebouwd worden tot een woonstede van God in de Geest. 
3. 3:5 het geheimenis zoals dat nu geopenbaard is aan Zijn heilige  
  apostelen en profeten in de Geest 
4. 5:18 U moet vervuld worden in de Geest 
5. 6:18 Bidden in elk tijdstip in de geest. 

 
 

3. De uitwerking van het vervuld zijn in de Geest 
 

3.1. Spreken tot elkaar met psalmen,  hymnen en geestelijke liederen 
 

3.2. God de vader danken voor alles 
 

3.3. Elkaar onderdanig zijn 
 
Er kleeft er aan het woord ‘onderdanig’ een negatieve klank. Alsof er een 
slaafse houding wordt verwacht van al diegene die aan een ander onderdanig 
moet zijn. De letterlijke vertaling is dan ook niet onderdanig, maar 
ondergeordend. Dit woord ondergeordend komt in de Efezebrief vier maal 
voor. Ik citeer ze zoveel mogelijk letterlijk uit de grondtekst: 
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1.  Ef.1:22 En alles heeft Hij ondergeordend onder Zijn voeten en Hij 
   heeft Hem – Hoofd boven alles – gegeven aan de gemeente. 
2. Ef.5:21 Ondergeordend zijnde aan elkaar in de vreze van God 
3. Ef.5:22 Vrouwen u moet uw eigen mannen ondergeordend zijn, als 
   aan de Heer, omdat de man hoofd is van de vrouw, zo ook 
   Christus Hoofd is van de gemeente… 
4. Ef.5:24 Dus, net als de gemeente ondergeordend is aan Christus, zo 
   ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles.   
 
Het vol-zijn in de Geest houdt in dat iedere gelovige een bepaalde plaats 
inneemt waarin hij of zij zichtbaar kan maken wie God is. Het gaat om de 
ordening die God heeft ingesteld. De gemeente is in Gods plan het Lichaam 
van Christus en erkent Christus als Hoofd, door wie het lichaam wordt geliefd 
en onderhouden. Dit liefhebben en onderhouden is, om het menselijk te 
verwoorden, de verantwoordelijkheid van het Hoofd. Wanneer het Lichaam 
zich vanwege deze liefde en zorg laat aansturen door het Hoofd, zal God Zijn 
werk kunnen doen in het Lichaam van Christus en wordt Hij verheerlijkt. Als 
we door Christus liefde en overgave voor Zijn gemeente2 zijn aangeraakt,  
zullen we er geen moeite mee hebben om Zijn gezag over ons leven te 
aanvaarden. 
 
Zo worden de mannen opgeroepen hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals 
Christus de gemeente. De gemeente wordt hier echter niet voorgesteld als de 
vrouw van Christus, maar als Zijn Lichaam. De liefde van de man zou zich 
moeten uiten in een zodanige overgave aan het welzijn van zijn vrouw, dat zij 
zich vrouw voelt, geliefd, mooi en aanvaard3.  
 

 

4. Gedicht 
 

Laat mij vol zijn van Uw liefde 
Die U gaf in Uw geliefde Zoon 
Geen and’re God wil ik aanbidden 
dan U, o Heer die in mij woont. 
 
Laat mij vol zijn van Uw vrede 
Die U gaf door Uw volbrachte werk. 
Geen and’re God kan die rust schenken 
dan U, o Heer, zo goed en sterk. 
 
Laat mij vol zijn van Uw waarheid 
Die mij vrijmaakt van een valse leer 
Geen and’re God mag mijn ziel leiden 
dan U, mijn Vader en mijn Heer. 
 
Laat mij vol zijn van Uw Geest Heer 
Die mij leert zingen in de nacht. 
Geen and’re God kan mij vervullen 
dan U, o Heer, mijn levenskracht. 

                                                
2
 Efeze 5:1 

3
 Efeze 5:25-27 


