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Week IV 
 
In de schijnwerper - Handelingen 2:1-13 

Hoe hebben Johannes en Christus de uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren van 
tevoren omschreven? 

Help, hoe wordt ik een sterke christen - Psalm 139 
Waarin zoek jij je kracht? In je prestaties, je omgeving, je … Welke plaats heeft Christus’ 
Geest daarbij 

Vanouds al machtig - Jesaja 63:7-16 
God als Vader, Jezus als Verlosser, de heilige Geest geeft rust. Hoe laat jij je leiden door 
Gods Geest? 

Zijn grootste prestatie - Johannes 1:12-13 en 3:1-8 
Wedergeboorte wordt vergeleken met de schepping en de opstanding van doden. Krachtig 
dus, maar tegelijk liefdevol en wonderlijk (Dordtse Leerregels III/IV art. 12). Deze 
wedergeboorte wordt verwekt door het onvergankelijke van Gods levende en altijd 
blijvende woord (1 Petrus 1:23). 

Het geluid van Pinksteren - Handelingen 2:1-4 en 2:14-21 
Waar ben je vaker mee bezig: met wie je bent, door Christus, of met wat je moet doen 
voor Hem. 

Charismatisch of profetisch - Romeinen 12:4-8 
Laat je leiden door de Geest van God als je Hem te sprake brengt in een gesprek met niet-
christenen. Hij leert je wat je zeggen moet. Ervaar je dit ook zo? 

Laat je leiden - Psalm 25 
Ben je het er mee eens dat de Geest ons ingeeft (doordat Hij ons de bijbel laat begrijpen) 
om God op de juiste manier te dienen. Dit komt niet vanuit jezelf.  

 
Welkom 
 
Kennismaking 
Formuleer in een aantal woorden of je zicht op de heilige Geest is veranderd, of aangevuld na het 
lezen dan het boekje 
 
Vooraf 

- neem met elkaar de loop van de avond door 
- neem door wanneer er wel en wanneer er niet op elkaar gereageerd mag worden 
- er zijn geen verkeerde meningen, zoek elkaar als kinderen van Vader 

 
Bidden 

- Geef dat we onder de indruk mogen komen van de persoon van de heilige Geest 
 

Zingen - Gezang 165 - Machtig God, sterke Rots 
 
Bijbelstudie  
Efeziers 5:18 - Heeft het een speciale betekenis dat vervuld worden met de Geest verbonden wordt 
met niet dronken worden en met elkaar zingen? 
Handelingen 9:17 - Vervuld worden door de Geest als Hij in de opnieuw geboren mens komt wonen 
Handelingen 4:31 - Opnieuw vol worden van de Geest door eensgezind gebed 
 
Mogelijke verwerkingsvormen 
 

1. Voorlezen van een spreuk/stelling en reageren 
2. Het creatief invulling geven aan een tekst over de heilige Geest 

 
1. Kaartjesronde - Lees om de beurt een spreuk/stelling voor en reageer. De rest mag 

alleen om verduidelijking vragen 
 
- Ik verlang er naar om in tongen te spreken 
- Al dat gepraat over meer van de Geest schept onrust. Laten we toch gewoon gereformeerd 

blijven 
- Ik weet dat ik wedergeboren ben 
- Deze gave van de Geest spreekt mij het meest aan: … 



- Bedroeven van de Geest…, ik heb dat nooit zo ervaren 
- Ik heb wel eens gebeden of de Geest mij niet wil verlaten 
- Ik praat wel eens met anderen om meer inzicht te krijgen in de leiding van de Geest in 

mijn leven 
- Ik ben ook als gelovige niet in staat tot iets goeds 
- Als ik er aan denk dat de Geest mij door en door kent, dan … 
- Lijken op de Here Jezus betekent voor mij vooral … 
- Dat de ongelovige Beethoven zulke mooie muziek schreef, is een gave van de Geest 
- Ik geloof er eigenlijk niks van dat de heilige Geest bijvoorbeeld mijn buurman nog tot 

geloof zal brengen 
- Als iemand zegt dat God hem iets op het hart heeft gelegd, reageer ik afwerend 
- Mijn denken en doen worden beïnvloed door het besef dat de Geest in mijn hart woont  

 
2. Creatief - Neem een aantal teksten over de heilige Geest. Bespreek in een groepje van 2 

zo’n tekst en geef er een creatieve invulling aan, bijvoorbeeld een tekening, limerick, 
gedicht, lied, rebus, enz. Bespreek met elkaar welke tekst je op wat voor manier hebt 
uitgebeeld. 

 
Gesprekspunten 

- Waaraan kun je een christen het best herkennen: aan de vruchten, of de gaven van de 
Geest 

- Geef een voorbeeld uit je eigen leven waarin je de betrokkenheid van de Geest hebt 
gemerkt 

- Hoe zie je de verhouding tussen je afhankelijkheid van de Geest (strijd tegen verleiding) en 
je eigen verantwoordelijkheid (wens om God beter te leren kennen) 

- Heb je enig idee wat er bij jou nog met sterven voordat je opnieuw kunt leven (je moet 
ophouden je eigen leven lief te hebben…) 

- Zoek de bijbelse volgorde (Romeinen 8:28-30): 
o bekering 
o geroepen worden 
o heiliging 
o uitverkiezing 
o verheerlijking 
o vrijspraak 
o wedergeboorte 

- Stel, een bekende laat zich overdopen. Ga je wel of niet in op de uitnodiging voor de dienst 
en waarom. Hoe leg je je beslissing uit 

- Wat vind je van handoplegging (bijvoorbeeld bij geloofsbelijdenis, bevestiging 
ambtsdragers)? Wordt daarmee de Geest ontvangen 

 
Afsluiting 
Wat ging er goed, wat kan beter (wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar) 
 
Bidden - gebedspunten/moeiten 
 
Afspraken volgende avond 
 

 


