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Bij zijn leven troost Jezus zijn leerlingen mret de
Die Geest, zo zegt Jezl~5v z2!i al!es duideiij!< maken
wat Hij gezegd heeft
En !-lij noemt de Geest:
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van de Heilige Geest
alles in hew!nnerirng brenge~li

P~e;!tbezorger,

In de belijdenissen van de Reformatie heeft deze pi€:itbezorger-geest een stevige
verankering gekregen, Een een geliefd en bekend ';Noord dat in dat verbaJnd wordt
gebruikt is: Voorspraak,
De kerk belijdt dat Jezus vanuit de hemel een bamuhartige Voorspre!{er is; voor de
mensen, bij God, Jezus pleijt voor ons bij de V@de:L
de Nederlandse
Geioofsbeiljdenis zegt dan:

Waartoe zouden w!j een andere Voorspreker
~iBJngelie!1 het God beliefd
heeft, ons zijn Zoon ~ot een Voorspreker te gevei10 t;Ji?)t ons Hem niet ve!"iaten g om
een andere te nernen of veel meer een ander(f~ loekennl' zonder hem immermeer
te vinden; want
God Hem ons gegeven !1:2ef~J wist Hij wei; dat wij zondareru
waren, Daarom voigens he'[ bevel van Chr!S~lU~Sr 20 uT}epen wij den hemelse Vader
aan door Christusg onze enige Mick:!elaar; ge!ijl{
gebed des Heer€:n geleerd
zijn; verzekerd zijnd(8; dat ~~i wat wij den Vader
bidden r zijn ITiaaITYI ons z2lii
gegeven worden,
Ç

M,a,w, dat Jezus pleitbezorger voor ons is bij
Vader; dat mag
zekerheid geven dat onze gebeden verhoord zlJJi~er!: worden,
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rlfiaar wat betekent het? W~lt zegt het ons? Hoe
dat Jezus onze Pleitbezorger is'?
Ik wil het zo uitleggen: ~,!s je GiJit wei eens nl~;e~f:e:nfTI©ii3Jkt hebt dat je zelf in het ~lauw
zat, en dat er toen iemf]rK~ voor jou opkwam! d(Ç]n
je dat dat een zeer diep en
sterk gevoel iosrnaakt
Ek voel me in het
Iemand komt voor mi,]
neemt het VOOi" f,rlr~ij op,
Ik wordt gediscrimineerd; iemand neemt het voor

Dat Jezus het ~fOûr
opr!JrE'emt bij de Vader.
Daar kan een mens rustig.,: en biil ~fan worden.
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Je kunt er vertrouwen voelen: Ik sta er niet heMemaa! aUf1en voor, Eî' SS
geestkracht! die ~Ttlij helpt ())~ll te leven en verder ~'"':eizen.

Dat Iemand het '\lOt~ opneemt; SWli1 je ook een
onrecht is a,tlnge(jt~aS1e en iemand neemt het VC:io:r

Ais Jezus de aarde d€i;;f~nitieTI~ verlaat zegt Hij: Ik 2@Î
geven.

\wegga~ne

maar ik lal juiiie kracht

Gelarn we daar nou ~lnders door ~even ais (we
~~n geloven dat wij een
pleitbezorger hebOOn
GtÎ!Î:J'? Jazeker: In de
plaatst is het een goed
voorbeeld dat navolging verdient: Het is een ee;r' 'eru 'E.'erl plicht om op te komen v(,"1,}i"
~l\;ie oln!1'echt wordt ©l(:lll1lgî'~~f,Ull,
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geduid en vertrrJtJwen a0W!j u1et leven deeine€rnt
je de ruggesteun van de
Pleitbezorger vrelt,
sta je steviger in het leven, dan laat ,je twijfel en angst ru~et
regeren, maar dan durf je
aan om pelgrim v@uu
te zijn.
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Vanmorgen heb iu{ de Hem9J€ Geest om5chnav~~n
(eer~ zachte tegenwil~~t
je de
wind mee hebt op de fietse dan gatat alles vanzelf] u'naar i~i5 je een beet:ie tegernNlnd
hebt. dan biljt je gecorsc{~l1tre:erd;om !1iet
b<J~ns; te raken,
De Heilige Geest toelaten
een verdiept geiooi:,
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~Ne
~~!~~mentel1(e!1'lJg:
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f~rla
spreekt van de bijst~nd di~;! God ons geeft door ,J,c"''''VJ,~',, En fin de slotaria b~~lijden wij

dat we uit de grond van orts h©Jrt geloven dat we
t'Oull'1J~m, En de ~rljj2lek brengt daa~p nog de
Wees een Pin!(sterm~~ns"
Kom op VO()f 'wie dat :zeif niet meer kan.

leef met de Geest
En vertrouw op de VtÀor;s;pl'l~ak,
'··iS .ne~11- evangelie
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G'P God vertrouwen en op Hem
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