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Exodus 35:31 En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met 
verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;

Numeri 11:25 Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en 
afzonderende van den Geest, die op hem was, legde Hem op de zeventig 
mannen, die oudsten; en het geschiedde, als de Geest op hen rustte, dat 
zij profeteerden, maar daarna niet meer.

1 Samuël 10:6 En de Geest des HEEREN zal vaardig worden over u, en gij 
zult met hen profeteren; en gij zult in een anderen man veranderd 
worden.

2 Samuël 23:2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede
is op mijn tong geweest.

Job 33:4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen 
heeft mij levend gemaakt.

Jesaja 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der 
wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest 
der kennis en der vreze des HEEREN.

Micha 3:8 Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en 
vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding,
en Israel zijn zonde.

Zacharia 4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het 
woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch 
door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE 
der heirscharen.

Mattheüs 12:28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo
is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende 
in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende
hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Markus 1:10 En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen 
opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.

Markus 13:11 Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt 
te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo 
wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, 
die spreekt, maar de Heilige Geest.

Lukas 2:26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den 



Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des 
Heeren zou zien.

Lukas 4:1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de 
Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;

Lukas 4:18-21 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; 
Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om 
te genezen, die gebroken zijn van hart; 19 Om den gevangenen te 
prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen 
te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. 20
En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij 
neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 21 
En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

Lukas 12:11,12 En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en 
tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot 
verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult; 12 Want de Heilige 
Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.

Johannes 7:38,39 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen 
des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. 39 (En dit zeide Hij van 
den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de 
Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Johannes 14:16,17 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen 
Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den 
Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij 
ulieden, en zal in u zijn.

Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken 
alles, wat Ik u gezegd heb.

Johannes 16:7,8 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; 
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar 
indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. 8 En Die gekomen zijnde, 
zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van 
oordeel:

Johannes 16:13-15 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest 
der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van 
Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij 
spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij 
verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u 



verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, 
dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

Johannes 20:21,22 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, 
gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. 22 En als
Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den 
Heiligen Geest.

Handelingen 1:2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door
den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen 
had gegeven.

Handelingen 1:5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met 
den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Handelingen 1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, 
Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als 
in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Handelingen 2:1-4 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren
zij allen eendrachtelijk bijeen. 2 En er geschiedde haastelijk uit den 
hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en 
vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 3 En van hen werden gezien 
verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 4 En 
zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken
met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:17-19 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden 
zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn 
dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij 
zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en 
tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. (Joël 
2:28,29)

Handelingen 2:33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de
belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft 
dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u 
worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 
zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 4:31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij 
vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen
Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.



Handelingen 8:15-17 Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij 
den Heiligen Geest ontvangen mochten. 16 (Want Hij was nog op 
niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den 
Naam van den Heere Jezus.) 17 Toen legden zij de handen op hen, en zij 
ontvingen den Heiligen Geest.

Handelingen 8:39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de 
Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; 
want hij reisde zijn weg met blijdschap. (1 Koningen 18:12)

Handelingen 9:31 De Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en 
Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze 
des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden 
vermenigvuldigd.

Handelingen 10:44,45 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige 
Geest op allen, die het Woord hoorden. 45 En de gelovigen, die uit de 
besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten 
zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort 
werd.

Handelingen 11:15 En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen,
gelijk ook op ons in het begin.

Handelingen 13:52 En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met 
den Heiligen Geest.

Handelingen 19:6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de 
Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

Handelingen 20:23 Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, 
zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn.

Romeinen 5:5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze 
harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Romeinen 8:9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo 
anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van 
Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Romeinen 8:13-16 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; 
maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult
gij leven. 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die
zijn kinderen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der 
dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest 
der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 16 
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Romeinen 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te 



hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar
de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Romeinen 15:13 De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en
vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de
kracht des Heiligen Geestes.

Romeinen 15:19 Door kracht van tekenen en wonderheden, en door de 
kracht van den Geest Gods, zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot 
Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb.

1 Corinthiërs 2:10-13 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; 
want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie
van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, 
die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest 
Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar 
den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van
God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die
de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest 
leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

1 Corinthiërs 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods 
in ulieden woont?

1 Corinthiërs 6:11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, 
maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van 
den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

1 Corinthiërs 12:3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den 
Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan 
zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.

2 Corinthiërs 3:17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren 
is, aldaar is vrijheid.

2 Corinthiërs 13:14 De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde 
van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. 
Amen. De tweede brief aan de Korinthiers werd door Titus en Lukas 
geschreven vanuit Filippi een stad in Macedonie.

Galaten 4:6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns 
Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Efeziërs 1:13,14 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, 
namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, 
nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest 
der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene 
verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.



Efeziërs 2:18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een 
Geest tot den Vader.

Efeziërs 4:30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij 
verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

1 Thessalonicen 4:8 Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar
God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.

1 Thessalonicen 5:19 Blust den Geest niet uit.
2 Thessalonicen 2:13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, 

broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne 
verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der 
waarheid;

Titus 3:5,6 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der 
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid,
door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 
Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, 
onzen Zaligmaker;

Hebreeën 2:4 God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, 
en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn 
wil.

Hebreeën 10:15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook;
1 Petrus 1:2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in 

de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des 
bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

2 Petrus 1:21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil 
eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest 
gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

1 Johannes 4:2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, 
dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

1 Johannes 5:7,8 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het
Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die 
getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie 
zijn tot een.

Judas 1:20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, 
biddende in den Heiligen Geest;
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