
 
 
 
 
 

De Trooster is gekomen 
 
 
 
door David Wilkerson 
 
Jezus noemt de Heilige Geest 'de 'Trooster'. Het mag zijn dat we weten dat de 
Heilige Geest onze Trooster is, maar weten we ook hoe Hij ons troost zodat we 
kunnen onderscheiden wat 'troost' van het vlees is en wat van de Geest? 
 
Stel je de broeder voor die overweldigd is door eenzaamheid. Hij bidt om de troost 
van de Heilige Geest en verwacht dat die troost zich zal uiten in een gevoel. In feite 
stelt hij zich die troost voor als een plotselinge adem van de hemel, een soort 
geestelijke verdoving voor zijn ziel. 
 
Het kan zijn dat hij inderdaad op hetzelfde moment een gevoel van vrede ervaart 
maar de volgende morgen is dat gevoel weer weg. Als gevolg daarvan begint hij te 
geloven dat de Heilige Geest geweigerd heeft zijn verzoek in te willigen. Alles 
behalve! De Heilige Geest troost ons niet door onze gevoelens te beïnvloeden. Zijn 
manier van troosten is volslagen anders en valt in de Schrift te lezen. Ongeacht de 
aard van het probleem, de verzoeking of nood, zijn dienst als trooster wordt volbracht 
in het brengen van de waarheid: doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal 
Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar 
al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen (Joh. 16:13). 

Het punt is dat onze troost ontspringt uit wat we weten en  niet uit wat we voelen. 
Alleen waarheid kan gevoelens de baas. En de troostbediening van de Heilige Geest 
begint met deze fundamentele waarheid: God is gek op je. Hij houdt van je. 
 
[D]e hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is 
door de heilige Geest, die ons gegeven is....(Rom. 5:5). Het Grieks is hier sterker dan 
de vertaling die 'uitgestort' weergeeft. Het Grieks zegt namelijk zoveel als dat de 
liefde van God 'voort bruist' in onze harten door de Heilige Geest.  
Een ondraaglijke last mag het gevolg zijn van angst, schaamte, verdriet, strijd, 
verzoeking of ontmoediging. Hoe ook, er is troost nodig. 
 
Plotseling is een stem te horen en de echo ervan weerklinkt in elke gang van de ziel - 
de stem van de Heilige Geest die proclameert aan de ziel: Niets kan je scheiden van 
de liefde van God.  
 
Deze waarheid wordt op het moment dat je ze in het geloof vastgrijpt al snel een 
bruisende stroom van levend water, een stroom die elk struikelblok wegspoelt. [D]e 
Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles 
leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb (Joh. 14:26). 
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