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PROJECTEN ZENDING 1E KWARTAAL 2017: 
TRANS-EUROPEES DIVISIE

1  Bouw van een kerk in Dublin, Ierland
2  Bouw van een slaapzaal op Marusevec Adventist Secondary
 School, Kroatië
3  Bouw van een evangelisch internationaal jeugdcentrum, 
 Oslo, Noorwegen 
4  Oprichten van een Hope Channel studio, Warschau, Polen 
  KINDERPROJECT: Vakantiebijbelscholen in alle
  landelijke kerken om niet-kerkelijke kinderen te bereiken.

1E KWARTAAL | ZENDINGSPROJECT
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HET VERVOLG
OP DE BENINI-METHODE:

DIALOOG

De afgelopen jaren
Een paar jaar geleden begonnen we met de 
Benini-methode en ontdekten dat samen 
praten over de Bijbel veel beter gaat in kleine 
dan in grote groepen. Onze conclusie was 
dat de meest ideale groep uit zo’n zes men-
sen bestaat. Diverse gemeenten hebben  
geëxperimenteerd met de methode en het 
blijkt niet overal even eenvoudig om de ge-
woonten van een gemeente te veranderen. 
Toch zijn de ervaringen positief. Langzamer-
hand beginnen meer en meer gemeenten te 
merken hoe inspirerend een actief gesprekken 
in een kleine groep kunnen zijn. 

De les bespreken in kleine groepen is nog 
maar het begin. Wat zouden de gevolgen 
zijn voor een gemeente wanneer onze sab-
batschoolgroepen in actie komen? Hoe 
zou onze kerk eruit zien als iedere sabbat-
schoolgroep actieve plannen ging maken 
om mensen buiten onze kerk te bereiken? 
Hoe zou onze kerk eruit zien als mensen 
van buiten via onze sabbatschoolgroepen 
de liefde van Jezus Christus leren kennen 
en actief onderdeel van onze kerk worden?

Wat is Sabbatschool in actie? 
Het onderzoek in de Adventkerk in Neder-
land van oktober 2015 toont aan dat onze 
leden evangelisatie het allerbelangrijkste 
verbeterpunt vinden in hun gemeenten. 
Sabbatschool in actie beantwoordt de wens 
om mensen te bereiken met de liefde van 
Jezus Christus. Hoe? Door anders naar de 
sabbatschool te gaan kijken.

Sabbatschool is bedoeld als meer dan een 
groep om Dialoog te bestuderen. Samen 
een gemeenschap zijn, daar gaat het om. In 
een warme gemeenschap vinden mensen 
weer kracht om te kunnen functioneren in 
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SABBATSCHOOL IN ACTIE
het dagelijks leven. In die warme gemeen-
schap kunt u vrienden uitnodigen, ook als 
zij al lang niet meer naar de kerk gaan, want 
hangt een vriendelijke en ongedwongen 
sfeer. De groep heeft heeft een gebedslijst 
voor mensen die ze graag bij God willen 
brengen en bidt wekelijks voor iedere naam 
afzonderlijk. De leden van de groep vertellen 
tegen deze mensen dat er iedere week voor 
hen gebeden wordt. Ook ontwikkelt deze 
sabbatschoolgroep zelf plannen om met 
mensen buiten de kerk in contact te komen. 
De ene groep organiseert door de week een 
gebedsmoment hebben voor hun vrienden, 
de andere groep helpt misschien mee aan 

een voedselbankproject. Wat de groepen 
ook doen, ze nodigen altijd mensen van 
buiten uit om mee te doen in hun groep.

Elf regels die Sabbatschool in actie
succesvol maken
Zorg voor maximaal zes tot acht leden en 
deel de groep in tweeën bij groei. Zorg voor 
een goede taakverdeling in de groep, wissel 
van taken en ontwikkel een plan om men-
sen van buiten te bereiken. Neem een vol 
uur voor het programma. Besteed daarvan 
vijf minuten aan de mensen die niet meer 
komen, twintig minuten aan het plan om 
mensen van buiten te bereiken, vijf minuten 
om te bidden voor mensen op de lijst en 
dertig minuten aan het bestuderen van 
de les en het bespreken van de toepassing 
in ons leven. De groepsleiders overleggen 
wekelijks en delen de ontwikkelingen maan-
delijks met de gemeente. Iedere groep heeft 
elke maand een gezellige bijeenkomst bij 
een van de groepsleden thuis.

Departement Persoonlijke Ontwikkeling 
zal in 2017 activiteiten en trainingen ont-
wikkelen om gemeenten te helpen met 
sabbatschool in actie. Kom vooral ook naar 
de landelijke trainingsdag op zondag 19 
maart in het Oosterlicht College te Vianen 
voor verdere uitleg over Sabbatschool in 
actie.

Jurrïen den Hollander, departementshoofd 
Persoonlijke Ontwikkeling
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Frank M. Hasel

Velen van ons kennen de woorden: ‘Ik doop 
je in de naam van de Vader, van de Zoon en 
van de heilige Geest.’ En als we gedoopt zijn 
hebben we ze sowieso gehoord vlak voordat 
een predikant ons in het water liet zakken.1

Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en 
de heilige Geest. De heilige Geest wordt hier 
tegelijk met de Vader en de Zoon genoemd.

Dit is ook niet raar. Geloofspunt nummer 5 
van het Kerkgenootschap der Zevende-dags 
Adventisten met als titel, ‘God, de heilige 
Geest,’ zegt: ‘God, de eeuwige Geest, was 
met de Vader en de Zoon werkzaam in de 
schepping, in de menswording van Jezus 
en de redding. Hij is net zozeer een persoon 
als de Vader en de Zoon. Hij inspireerde 
de schrijvers van de Bijbel. Hij vulde Jezus’ 
leven met macht. Hij trekt mensen naar zich 
toe en overtuigt ze. Mensen die naar hem 

¹ Zie Matteüs 28:19

horen en naar hem luisteren vernieuwt en 
verandert hij, zodat ze op God gaan lijken. 
Hij is gezonden door de Vader en de Zoon 
om altijd bij zijn kinderen te zijn. Hij deelt 
geestelijke gaven uit aan de kerk. Hij rust 
de kerk toe om te getuigen van Christus en 
leidt de kerk, in overeenstemming met de 
Bijbel, naar alle waarheid.’

Toch zien wij in het bijzonder in het Oude 
Testament, de directe activiteit en het werk 
van God de Vader. Zijn daden zijn overal. In 
het Nieuwe Testament, zeker in de Evange-
liën, lezen we steeds weer over het werk en 
de daden van Jezus, de Zoon. Zijn leven, zijn 
dood en zijn werk in de hemel domineren 
het Nieuwe Testament.

In tegenstelling tot de activiteit van zowel 
de Vader als de Zoon is het werk van de 
heilige Geest niet zo openlijk zichtbaar in 
beide delen van de Bijbel. 

DE HEILIGE GEEST
EN SPIRITUALITEIT

INLEIDING | BIJBELLES



DIALOOG / INLEIDING  11

Maar er is een reden voor dit verschil, de 
heilige Geest wil niet in het middelpunt van 
de belangstelling te staan. Hij heeft meer 
een rol achter de schermen. De Vader en de 
Zoon zijn duidelijker zichtbaar in de Bijbel. 
Dit is omdat de heilige Geest ons niet naar 
zichzelf wil leiden maar naar Jezus en wat 
hij voor ons gedaan heeft.

Als we het werk van de heilige Geest be-
studeren zullen we zien hoe centraal hij 
staat in onze christelijke ervaring. De heilige 
Geest die, als God zelf, God beter kent dan 
wie dan ook. Hierdoor kan hij God aan ons 
laten zien op een betrouwbare manier. De 
heilige Geest heeft eerst de schrijvers van de 
Bijbel geïnspireerd en vandaag leidt hij ons 
in de studie hiervan. Hij geeft de garantie 
van verlossing door Jezus Christus en hij 
geeft bewijzen van Gods werk in ons.2 De 
heilige Geest reinigt ons ook van zonden 
en heiligt ons. ‘U bent gereinigd, u bent 
geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard 
in de naam van de Heer Jezus Christus en 
door de Geest van onze God.3 De Geest 
produceert in ons een levenslange groei in 
heiligheid, het brengt in ons de vruchten 
van de Geest naar boven, ‘liefde, vreugde en 

² Romeinen 8:16, 1 Johannes 3:24
³ 1 Korintiërs 6:11

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’4

‘De Geest die gegeven zou worden, is een 
wonderbare kracht. Zonder deze kracht zou 
het offer van Christus geen waarde hebben 
gehad. De macht van het kwaad was door de 
eeuwen heen sterker geworden en de onder-
werping van de mens aan deze satanische 
gevangenschap was verbazingwekkend. De 
zonde kon alleen weerstaan en overwonnen 
worden met de hulp van de derde persoon 
van de godheid die niet met beperkte kracht, 
maar in de volheid van goddelijke macht zou 
komen. De Geest bekrachtigt wat door de 
verlosser van de wereld is bereikt.’5

Frank M. Hasel, Ph.D., is decaan van 
het Theologisch Departement op Bo-
genhofen Seminarie in Oostenrijk. Hier is 
hij ook directeur van het Ellen G. White 
studiecentrum. In 2009 overleed zijn 
vrouw aan kanker. Sinds die tijd leeft hij 
elke dag met Gods  en ontdekt telkens 
nieuwe manieren van vertrouwen. Ook 
ervaart hij de kracht en de rust van de 
heilige Geest in zijn leven.

⁴ Galaten 5:22
⁵ Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, blz. 560
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LEZEN: 2 Petrus 1:19-21, 1 Korintiërs 2:9-13, Psalm 119:160, Johannes 17:17.

KERNTEKST: ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden 
om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te 
voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak 
berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’
2 Timoteüs 3:16-17

DE GEEST
EN HET WOORD
De Bijbel zegt het volgende over zichzelf: ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en 
kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, 
en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn 
taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’1 De Bijbel vervult deze rol 
omdat deze het Woord van God is. De heilige Geest laat dit zien aan de mensheid. In de 
Bijbel laat de heilige Geest ons Gods wil zien. Het laat ons zien hoe wij een leven moeten 
leiden zoals God dat wil. 

Maar de heilige Geest werkte niet alleen in het verre verleden. Hij is ook vandaag de 
dag betrokken bij het Woord van God op vele andere belangrijke manieren. Misschien 
is de meest belangrijke wel ons lezen van het Woord en ons verlangen om het goed te 
begrijpen. Dit is wanneer wij de heilige Geest nodig hebben. Dezelfde Geest ontwaakt 
in ons een verlangen om het Woord van God te omarmen en zijn lessen toe te passen in 
ons leven. De Geest werkt met en door het Woord om ons te vormen naar 
mensen die op Christus lijken. 

Deze week zullen het werk van de Geest nagaan en het verband 
met het Woord bestuderen. 

¹ 2 Timoteüs 3:16-17
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT 
7 JANUARI

BIJBELLES | 1 – 7 JANUARI 2017



01

14  1E KWARTAAL 2017 / DIALOOG 

DE GEEST EN 
OPENBARING

ZONDAG 1 JANUARI | BIJBELLES  

Hoe verzekerd God dat zijn wil trouw wordt overgebracht aan mensen? Hij doet dit in 
twee met elkaar verbonden activiteiten van de heilige Geest: openbaring en inspiratie. 
In het proces van openbaring zijn mensen afhankelijk van de hulp van iemand van buitenaf 
om dingen te ontdekken die wij als gevallen wezens zelf niet kunnen weten. De heilige 
Geest vertelt ons waarheden die wij anders nooit hadden kunnen weten. 

Openbaring is een proces waarin God zichzelf en zijn wil bekend maakt aan de mensen. 
De basis van het woord openbaring is onthulling, iets laten zien wat anders verborgen 
was gebleven. We hebben zo’n openbaring nodig, want wij zijn gelimiteerd in wat wij zelf 
kunnen leren door de scheiding die de zonde brengt tussen God en ons. We zijn afhankelijk 
van God om zijn wil te kennen. We zijn afhankelijk van Gods openbaring omdat wij zelf 
niet God zijn en beperkt zijn in onze kennis van hem. 

Lees 2 Petrus 1:19-21. Wat zegt dit over de oorsprong van de bijbelse profetische 
boodschap? Wat vertelt deze oorsprong ons over de autoriteit van de Bijbel? 

Volgens de apostel Petrus had de boodschap van het Oude Testament geen menselijke 
oorsprong. De profeten werden zo door de heilige Geest geïnspireerd dat de boodschap 
van God zelf kwam. Zij hebben de boodschap van God in eigen woorden opgeschreven. 
Petrus vond het belangrijk om duidelijk te maken dat de profetieën door de Geest geïn-
spireerd waren: Hoewel geschreven door mensen, ‘nooit is een profetie voortgekomen 
uit menselijk initiatief’.2 Het is deze oorsprong die de Bijbel de ultieme autoriteit geeft 
over onze levens.

God heeft mensen gebruikt om zijn Woord kenbaar te maken aan de wereld. Hoe 
kunnen wij gebruikt worden door de heilige Geest om iets soortgelijks te doen? 
Niet in het schrijven van de Bijbel maar in het overbrengen wat al geschreven is?

² 2 Petrus 1:21

2 Petrus 1:19-21
Waar moet ik mijn aandacht op 

gericht houden?
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Inspiratie is de term die gebruikt wordt om Gods invloed op het werk van de heilige Geest 
te omschrijven. Het werk van de heilige Geest in het proces van inspiratie is de reden 
dat wij eenheid vinden in de Bijbel en de waarheid. Als de Geest van de waarheid zal de 
heilige Geest ons naar de waarheid leiden.3

Lees 2 Petrus 1:21, Deuteronomium 18:18, Micha 3:8 en 1 Korintiërs 2:9-13. Wat 
vertellen deze teksten ons over de bijbelse schrijvers en over Gods aandeel in 
het ontstaan van de Bijbel?

Gedreven worden door de heilige Geest is een sterke bevestiging van het werk van de 
heilige Geest in inspiratie. In 1 Korintiërs 2:9-13 schrijft Paulus openbaring en inspiratie toe 
aan de heilige Geest. Aan ons zegt hij, heeft God de verborgen dingen laten zien die nog 
geen oog gezien heeft. God heeft ze laten zien door de Geest. De apostelen hebben de 
Geest van God ontvangen ‘opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft 
geschonken.’4 In vers 13 begint hij over het werk van inspiratie. De apostelen spreken 
over dingen ‘niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals 
de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.’ Paulus had geen 
twijfel over de afkomst en autoriteit van de dingen die hij vertelde. 

Terwijl veel delen van de Bijbel een resultaat zijn van Gods directe en bovennatuurlij-
ke openbaring is niet alles in de Bijbel op die manier openbaard. Soms heeft God de 
persoonlijke onderzoeken van schrijvers of al bestaande documenten gebruikt om zijn 
boodschap te openbaren en te communiceren. Dus alle delen van de Bijbel zijn onthuld 
en geïnspireerd.5 Dit is de reden dat Paulus zegt dat wat er ook geschreven is, het is 
geschreven als instructie voor ons, ‘opdat wij door te volharden en door troost te putten 
uit de Schriften zouden blijven hopen.’6 De God die spreekt en die de menselijke taal 
gemaakt heeft zorgt ervoor dat bepaalde mensen geïnspireerde gedachten kunnen 
communiceren op een betrouwbare manier. 

‘God is blij om zijn waarheid te communiceren met de wereld, door menselijke agent-
schappen, en hijzelf, door zijn heilige Geest gekwalificeerde mensen die hen in staat stelt 
om zijn werk te doen. Hij begeleidde de Geest in het selecteren van wat te spreken en 
wat te schrijven. De schat werd toevertrouwd aan aarden vaten, maar het is niettemin 
uit de hemel.’7 

³ Johannes 14:17, 15:26, 16:13
⁴ 1 Korintiërs 2:12
⁵ Jozua 10:13, Lucas 1:1-3, 2 Timoteüs 3:16
⁶ Romeinen 15:4 
⁷ Ellen G. White, Selected Messages, boek 1,  

bladzijde 26

DE GEEST
EN INSPIRATIE

BIJBELLES | MAANDAG 2 JANUARI

Deuteronomium 18:18, 
1 Korintiërs 2:9-13 

Wat was Gods aandeel in het 
ontstaan van de Bijbel?
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DE GEEST 
EN DE WAARHEID 

DINSDAG 3 JANUARI | BIJBELLES  

Waar openbaring de bovennatuurlijke manier is waarop God de waarheid laat zien aan 
bepaalde mensen, is inspiratie de activiteit van de Geest die ervoor zorgt dat wat de 
mensen opschrijven ook betrouwbaar en waar is. Op die manier hebben de woorden 
volledige instemming van God. Hij is de God van de waarheid. Op een zelfde manier is 
de heilige Geest de Geest van de waarheid.8

Lees Psalm 119:160. Wat laat God ons zien? 

Lees Johannes 17:17. Wat zegt Jezus hier over Gods Woord?

Het woord van God is betrouwbaar en verdient volledige acceptatie. Het is niet onze 
taak om te oordelen over de Bijbel. Sterker nog, de Bijbel heeft het recht en de autoriteit 
om over ons te oordelen. ‘Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper 
dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg 
elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’9

Natuurlijk is de Bijbel geschreven door mensen die in een andere tijd, plaats en cultuur 
leefden. We moeten dit niet gebruiken om de boodschap van de Bijbel te ontkrachten. 
Zodra we die kant op gaan, wordt de Bijbel iets van de mensen en hun interpretatie van 
de waarheid. Het resultaat is dat veel mensen, terwijl ze zeggen te geloven in de Bijbel, 
zaken zullen ontkennen als de zesdaagse schepping, een wereldwijde vloed, Maria’s 
maagdelijke zwangerschap, de fysieke opstanding van Jezus en de letterlijke wederkomst. 
Dit zijn slechts een paar van vele bijbelse waarheden die mensen die oordelen over de 
Bijbel hebben ontkend. Het is een pad die niemand van ons ooit zou moeten nemen.

Waarom is het zo belangrijk om het Woord over ons te laten oordelen in plaats 
van andersom?

⁸ Exodus 20:16, Hebreeën 6:18, Psalm 31:5, 
Jesaja 65:16, Johannes 14:17

⁹ Hebreeën 4:12

Psalm 119:160, Johannes 17:17
Wat wordt er over Gods woord 

gezegd?
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DE GEEST ALS LERAAR
De heilige Geest is niet alleen dienstbaar door ons het Woord van God te geven, maar ook 
om het te helpen begrijpen. Mensen zijn verblind in wat zij begrijpen van de waarheid. 
Ze zijn van nature van God afgekeerd. Dit is waarom de zelfde Geest, die het Woord 
openbaart en inspireert, degene is die ons helpt het te begrijpen. Het probleem is niet 
dat de Bijbel een moeilijk boek is. Het probleem is onze houding naar God, die zichzelf 
laat zien in de Bijbel.

De heilige Geest is een leraar die ons wil helpen het Woord beter te begrijpen en ervan 
te genieten. Hij brengt de waarheid van Gods Woord onder onze aandacht en geeft ons 
nieuwe inzichten over die waarheden zodat onze levens kunnen worden gekarakteriseerd 
door trouw en gehoorzaamheid aan Gods wil. Dit kan alleen maar gebeuren als wij de 
Bijbel bekijken met een open en leergierig hart.

Lees 1 Korintiërs 2:13-14. Wat schrijft Paulus over onze nood om geestelijke dingen 
geestelijk te benaderen?

Wij zijn afhankelijk van de heilige Geest om de Bijbel te begrijpen. Zonder de Geest kunnen 
wij de geestelijke betekenis van de Bijbel niet begrijpen, enkel de taalkundige betekenis. 
Verder staan wij als zondige mensen vaak recht tegenover Gods waarheid, niet omdat 
we het niet begrijpen maar omdat we ervoor kiezen het niet te volgen. Zonder de heilige 
Geest is er geen invloed van Gods boodschap. Er is geen hoop, vertrouwen en liefde. Wat 
de Geest ons geeft is gelijk aan de waarheid die al verteld wordt in de Bijbel.
‘Veel tegenstrijdige adviezen, met betrekking tot wat de Bijbel leert, vloeien niet voort 
uit enige onduidelijkheid in het boek zelf, maar door blindheid en vooroordelen aan de 
kant van de vertaler. Men negeert de duidelijke verklaringen van de Bijbel om hun eigen 
ontaarde redenen te volgen.’10 

Hoe heeft uw trots u gehinderd in het volgen van de waarheid in uw leven? Op 
welk gebied weerhoudt uw eigen verlangen u van het accepteren van Gods 
waarheid? Hoe kunt u leren om zich helemaal over te geven aan God? 

10Ellen G. White, The Advent Review and  
Sabbath Herald, 27 Januari 1885

1 Korintiërs 2:13,14
Wat zegt dit over mijn afhankelijk-

heid van Gods Geest?
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BIJBELLES | DONDERDAG 5 JANUARI

De heilige Geest die de inhoud van de Bijbel heeft geopenbaard en geïnspireerd zal ons 
nooit tegenover Gods Woord opzetten. 

Lees Johannes 5:39, 46-47 en Johannes 7:38. Naar welke autoriteit verwijst Jezus 
in deze teksten? Hoe bevestigt de Bijbel dat Jezus de Messias is?

Sommige mensen beweren dat ze speciale openbaringen en instructies hebben ontvangen 
van de heilige Geest die ingaan tegen de boodschap van de Bijbel. Voor die mensen 
heeft de heilige Geest een hogere autoriteit dan Gods Woord. Wanneer het Woord van 
God teniet gedaan wordt en zijn duidelijke boodschap wordt gemeden, begeven we 
ons op glad ijs en volgen wij niet meer de leiding van Gods Geest. De Bijbel is ons enige 
aanknopingspunt. Het is de enige betrouwbare bron voor alle zaken die te maken hebben 
met geloof en uitoefening hiervan. 

‘De heilige Geest spreekt tot het verstand door de Schriften en maakt dat de waarheid 
doordringt in het hart. Op deze wijze brengt hij dwaling aan het licht en verdrijft deze uit 
het leven. Door de Geest der waarheid, die door Gods Woord werkt, onderwerpt Christus 
zijn uitverkoren volk aan zich.’11

Ellen G. White heeft het heel duidelijk gemaakt dat ‘de Geest werd niet gegeven-noch kan 
het ooit worden geschonken-om de Bijbel te vervangen; de Bijbel verklaart expliciet dat het 
woord van God standaard is waaraan alle onderwijs en ervaring moet worden getoetst.’12

De heilige Geest mag nooit de plaats van het Woord innemen. Hij werkt samen met en 
door de Bijbel om ons naar Christus te leiden. Dit maakt de Bijbel de enige bron van 
authentieke bijbelse spiritualiteit. We kunnen er zeker van zijn dat er iemand gaat komen 
die beweringen doet die in tegenstelling zijn met het Woord van God. Deze persoon 
spreekt niet de waarheid. We kunnen niet oordelen over harten of motieven. Maar we 
kunnen wel oordelen over theologie. Onze enige houvast hierin is het Woord van God. 

Welke afdwalingen van de waarheid komt u wel eens tegen. Wat zou u daaraan 
kunnen doen?

11 Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, 
bladzijde 588

12 Ellen G. White, De Grote Strijd, bladzijde 9

DE GEEST EN HET 
WOORD

Johannes 5:39,46,47 en 7:38
Waar heb ik geloof voor nodig?
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BIJBELLES | VRIJDAG 6 JANUARI

Lees Ellen G. White, De Grote Strijd, ‘De 
bijbel een bron van veiligheid,’ bladzijde 
548-557. Lees ook Ellen G. White, De 
Wens der Eeuwen, ‘Waarom weent gij?’ 
bladzijde 657-661.

Denk aan de waarheid die wij kennen 
omdat het is geopenbaard in de Bijbel. 
Denk bijvoorbeeld aan de schepping. 
Wat een contrast tussen wat het Woord 
van God ons leert over hoe wij zijn ont-
staan en wat de mensheid ons hierover 
leert. Kijk naar hoe fout mensen het heb-
ben! Denk ook aan de wederkomst van 
Jezus en de opstanding uit de dood aan 
het eind der tijden. Dit zijn waarheden 
die wij nooit uit ons zelf hadden kunnen 
weten. Ze moeten aan ons worden ge-
openbaard, en dat worden ze ook in 
het Woord van God dat geïnspireerd 
is door de heilige Geest. ‘De dood van 
Jezus Christus voor onze zonden’, en 
‘dat wij gered zijn door in Hem en zijn 
werk te geloven’, is de belangrijkste 
waarheid van allemaal. We hadden 
dit nooit uit ons zelf kunnen weten. We 
weten het alleen omdat het aan ons is 
geopenbaard. 

Denk aan andere waarheden die wij 
alleen weten omdat ze verteld zijn in 
het Woord van God. Wat zou het feit dat 
zulke cruciale waarheden gevonden 
worden in de Bijbel ons moeten vertellen 
over hoe centraal het Woord van God 
zou moeten staan in ons leven?

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN 

 Waarom is de Bijbel een veiliger 
bron bij spirituele vragen dan onze 
subjectieve impressies? Wat zijn 
de consequenties wanneer wij 
de Bijbel niet accepteren als het 
houvast waar wij al onze lessen en 
ervaringen aan toetsen? 

 We horen het woord ‘waarheid’ op 
veel verschillende momenten en 
manieren. Bespreek het concept 
‘waarheid’, niet zozeer wat wel en 
niet waar is maar wat het betekent 
als we zeggen dat iets ‘waar’ is.  

 Hoe zou uw kerk moeten reageren 
als iemand beweert nieuwe 
inzichten te hebben? 

  Bekijk het grote verschil tussen wat 
de Bijbel ons leert over hoe wij zijn 
gemaakt en wat mensen ons leren. 
Wat zou dit verschil ons moeten 
vertellen over waarom wij de 
Bijbel boven alles zouden moeten 
vertrouwen?

Romeinen 15:4
Waarom is alles in de Schriften 

opgeschreven?
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1 Korintiërs 2:6-16; 2 Timoteüs 3:16-17

De Geest en het Woord

IJSBREKERVRAAG
Hoe voelt het als u te maken krijgt met een onderwerp waarvan u helemaal niets afweet, 
bijvoorbeeld: lichaamsfuncties, ruitersport, diepzeeduiken, nanotechnologie?

IK VERKEN
Onze tekst gaat over de relatie tussen onze woorden, ons geestelijk leven en het Woord 
van God. Paulus gebruikt vaak het woordje ‘ons’. Paulus betrekt de Korintiërs nadrukkelijk 
in wat hij schrijft; zowel wat het ontvangen van het woord betreft als in de relatie met 
God en het getuigenis waartoe de gelovigen geroepen zijn. Let op het verloop van het 
tekstgedeelte:
Waaruit bestaat het woord van de apostel? (vs. 6-9)
Hoe raakt het woord met Gods plan voor de mens geworteld in de gelovigen? Zie vers 10-12.
Hoe wordt dit woord aan anderen doorgegeven? Zie vers 13.
Hoe kan dit woord worden ontvangen? Zie vers 14-16.

IK BESTUDEER
 Paulus stelt in 1 Korintiërs 1:18-2:5 twee manieren van God zoeken tegenover elkaar. 
De Joden vragen naar tekenen, naar het ervaren van de kracht van God. De Grieken 
zoeken naar wijsheid. Zij willen toegang tot God via kennis. De apostel verwerpt andere 
mogelijke manieren van zoeken van God niet maar hij benadrukt hoe de prediking van 
de gekruisigde Christus voorop staat. Dat is de bron van alle kracht en wijsheid. Dat is 
het middel dat God zelf heeft gekozen om de mensheid te zoeken en te redden.
 Vers 6-9. Hoe omschrijft Paulus de wijsheid? Wat zijn de kenmerken?  Zie ook vers 1:18 
en 1:24, 30. Hoe kan de boodschap van Paulus zwak zijn voor de wereld en wijs zijn voor 
God? Zie ook 1 Korintiërs 2:3-4. Vergelijk een aantal verschillende Bijbelvertalingen. 
 Vers 10-12. Wat schrijft Paulus hier over de Geest? Wat doet de Geest? Welk inzicht heeft 
de Geest? Hoe kan het dat gelovigen die Geest ook hebben? 
 Vers 13. Dit vers is de conclusie van het betoog van de apostel dat alles geestelijk is, dat 
wil zeggen, geïnspireerd door de Geest. Waarover gaat de ‘inhoud’ van zijn prediking. 
Wat zegt het over de manier waarop het woord zich in ons wortelt. Wat voor overtuiging 
brengt ons dat? Wat doet dat voor ons spreken over God? 
 We zouden het tweede deel van de tekst als volgt kunnen vertalen: ‘Wij drukken het 
geestelijke uit in geestelijke taal.’ Waarom is het van cruciaal belang dat wij ons richten 
op onze relatie met een genereuze God en niet in de eerste plaats op dogmatische 
inhoud wanneer we over God spreken? 
 Vers 14-16. Wat is volgens de tekst het verschil tussen een niet-geestelijke en een 
geestelijke mens? Vergelijk de verzen 12 en 14. 
 Vers 15. De geestelijke mens—dat wil zeggen: de christen die zich door de Geest laat 
leiden—is verbonden met de bron: de Geest. Hij kan dus ‘beoordelen’1, niet vanuit 
zichzelf maar in afhankelijkheid van God. Wat levert hem dat op en wat hoeft deze mens 
niet meer te doen? Vergelijk de persoon 
in vers 15 met die in vers 11, en ook met 
vers 4:3-4.

¹ onderscheiden, onderzoeken

Hebreeën 4:12
Waar is het woord van God toe in 

staat?
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IK BID …
Heer, dank u dat u verbonden wilt zijn met mij en de 
mensen om mij heen. Ik bid u, help mij te groeien in 
het besef van verbondenheid. 
Amen

IK PAS TOE
 Hoe kunnen we volwassen christenen volgzame kinderen van God zijn en tegelijkertijd 
open staan voor het nieuwe. Welke rol speelt de Bijbel bij uw ontwikkeling? Zie vers 6-9.
 Door onze band met de Geest wordt ons persoonlijke wereld enorm verruimd. Wat 
betekent dat voor onze verbondenheid met anderen en met God? Wat is het verschil 
tussen het kennen van de wijsheid van God, en het met hem verbonden zijn als onze 
bron? Wat is essentieel in dit kennen van de wijsheid van God? Hoe ervaart u dat als 
werkelijkheid? Zie vers 10-12.
 Wat zou er, na het lezen van dit tekstgedeelte, moeten veranderen in de manier waarop 
u van uw geloof getuigt? Zie vers 13.

01



DE GEEST EN HET WOORD

Openingsvraag
Heb je ‘The power of patience’ uit Psychology Today gelezen? Wat zijn de voordelen 
van geduld. Deel met elkaar.
Lees samen 1 Korintiërs 2:9-16;  2 Timoteüs 3:16, 17

IJsbrekervraag
Hoe weet je dat je iets niet weet? Wat moet je daarvoor doen? Welke houding heb 
je daarvoor nodig? Bespreek met elkaar.

Inspiratie
‘Want God heeft zijn plan bekendgemaakt aan de mensen die van hem houden. 
Zo wilde God het.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: vers 9. Hoe kan het dat niemand kan bedenken wat God voor ons zal 
maken? Hoe helpt 1 Korintiërs 15:52 om deze vraag te beantwoorden? Wat zal 
er dan veranderen en wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben?
 Maandag: vers 10-12. Wat weet de Geest allemaal? Waar heeft hij allemaal 
toegang toe? Wat betekent het als wij bij God horen? Hoe helpt de Geest ons? 
Lees ook Johannes 16:7-16.
 Dinsdag: vers 13-16. Wat is het verschil tussen mensen die de Geest wel hebben 
en zij die hem niet hebben? Wat kunnen mensen die de Geest wel hebben? 
Waarom zouden ze door niemand worden beoordeeld? Lees ook Johannes 5:24.
 Woensdag: 2 Timoteüs 3:16-17. Wat denk je dat het verband is tussen deze tekst 
en 1 Korintiërs 2:13-16? Wie is degene die de Bijbel heeft geïnspireerd? Wie is 
degene die in jou wil wonen? Wat denk je dat dit betekent? Bespreek met elkaar.

Toepassing 
 Donderdag. Wat merk jij van de heilige Geest in jouw dagelijks leven? Krijg je 
wel eens ingevingen om iets goeds te doen? Bid je iedere dag tot God? Zou 
dat kunnen helpen om het werk van de Geest meer te kunnen zien? Bespreek 
met elkaar.
 Vrijdag. Wat is het verschil tussen leven met God en leven zonder God? Waarom 
zou je voor één van beide kiezen? Welk verschil maakt God in jouw leven? 
Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Wat betekent het dat de Bijbel geïnspireerd is? Waar merk je dat aan? 
Moet je de Bijbel anders lezen dan een gewoon boek? Hoe dan en waarom? 
Bespreek met elkaar.

Opdracht
Luister naar de toespraak van Billy Graham: On technology and faith. 
www.ted.com/talks/billy_graham_on_technology_faith_and_suffering

¹ I Korintiërs 2:9, BGT
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SABBAT 7 JANUARI | JONGERENLES
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LEZEN: 
Ezechiël 37:5, 9, Genesis 1:2, Job 26:13, Exodus 31:1-5, Johannes 16:13-14, 
Galaten 5:16-23.

KERNTEKST: 
 ‘Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.’ 
Johannes 16:14.

DE GEEST ACHTER DE 
SCHERMEN
De heilige Geest krijgt niet dezelfde aandacht in de Bijbel als de Vader en de Zoon. Toch 
vertelt de Bijbel ons dat de heilige Geest aanwezig was op belangrijke momenten in de 
geschiedenis. In het begin bij de schepping was de Geest aan het werk, maar meer op 
de achtergrond. Hij was actief in de inspiratie van Gods profeten en hierdoor speelde hij 
dus een belangrijke rol in het schrijven van Gods Woord. Hij was ook betrokken bij het 
zwanger worden van Maria.

Toch is de Geest niet het middelpunt van de Bijbel en weten we verbazingwekkend weinig 
over de Geest. Hij blijft op de achtergrond. Dat is omdat de Geest het werk van iemand 
anders moet bevorderen, Jezus, de Zoon van God, en omdat hij de eer geeft aan God de 
Vader. Dit alles zodat de gevallen mensen gered kunnen worden van de eeuwige dood 
die de zonde anders zou brengen. 

In de Bijbel lezen wij dat de heilige Geest zelf een ondersteunende rol achter 
de schermen heeft. Het maakt niet uit of het bij de schepping, bij de 
verlossing of voor zending is, de Geest hoeft niet in het middelpunt 
te staan, ondanks zijn cruciale rol.
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MAAK 
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT 
14 JANUARI

BIJBELLES | 8 – 14 JANUARI
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DE ONGRIJPBAARHEID 
VAN DE GEEST

ZONDAG 8 JANUARI  | BIJBELLES  

Lees Johannes 3:3-8 en Ezechiël 37:5, 9. Waarom is de wind een passend plaatje 
voor de mysterieuze werken van de heilige Geest? 

Door de acties van de heilige Geest te vergelijken met de wind beschrijft Jezus de ongrijp-
baarheid van de Geest. De bewegingen van de wind zijn ook vaak onbegrijpelijk Het is 
moeilijk om te voorspellen waar de wind vandaan komt en waar het naar toe gaat. Wie is 
er niet ooit verrast door een plots opstekende storm?

Op dezelfde manier is de heilige Geest actief waar hij wil. Niemand kan hem controleren. 
Toch kunnen we weten dat hij actief en aan het werk is. Net als de wind is de heilige Geest 
onzichtbaar maar kan hij enorm krachtig zijn. Wij kunnen de aanwezigheid van de wind 
voelen en het effect zien ook al zien we de wind zelf niet. Van een licht briesje tot zware 
windstoten, wind kan krachtig zijn. Wanneer de heilige Geest omschreven wordt als wind 
is zijn activiteit verbonden aan het idee van leven brengen. Hiervoor is de hoogste kracht 
nodig, iets waar alleen God toe in staat is. 

Hoe de Geest werkt blijft een mysterie. God en wat hij doet door de heilige Geest is groter 
dan wat wij kunnen begrijpen.

Dit betekent niet dat we niet kunnen weten wat de heilige Geest doet. Maar we moeten 
erkennen dat we bij het omgaan met dit soort mysteries nederig moeten zijn. Nederigheid 
waardeert de grootsheid van God en erkent onze eigen grenzen. Het accepteert onze 
behoefte aan openbaring van God. 

Ellen White heeft treffend verklaard: ‘De geheimen van de Bijbel, zijn geen argument tegen 
maar juist de sterkste bewijzen van goddelijke inspiratie. Het houdt geen rekening met 
wij kunnen begrijpen. Als zijn grootheid en majesteit zouden kunnen worden begrepen 
door het eindige verstand, dan zou de Bijbel niet, zoals nu, het onmiskenbare bewijs van 
goddelijkheid dragen.’1 

Noem een aantal onvoorspelbare krachten in de natuur die onze levens kunnen 
beïnvloeden. Wat zou dit ons kunnen leren over de realiteit van wat wij niet kunnen 
zien, maar wat toch een krachtige invloed heeft op deze wereld?

¹ Ellen G. White, Karaktervorming, bladzij-
de 172, het gedeelte, ‘Verborgenheden een 
bewijs van de Goddelijkheid’ 

Johannes 3:3-8, Ezechiël 37:5,9
Wat kan de heilige Geest doen?
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DE GEEST BIJ DE 
SCHEPPING
De eerst grote daad van God op deze planeet was de schepping. Het Oude Testament 
noemt God als Schepper en het Nieuwe Testament verwijst naar Jezus Christus als de 
Schepper van hemel en aarde.2 Genesis 1:1 verwijst naar de aanwezigheid van de heilige 
Geest bij de schepping.

Lees Genesis 1:2, Job 26:13, 33:4, Psalm 33:6, 104:29-30. Wat is de rol van de heilige 
Geest bij de schepping? Hoe is de Geest van God betrokken bij de schepping 
van leven?

Het scheppingsverhaal in Genesis 1:2 noemt de aanwezigheid van Gods Geest bij de 
schepping. Job 26:13, 33:4, Psalm 104:29-30 en Psalm 33:6 ondersteunen de actieve rol 
van de heilige Geest in de bovennatuurlijke creatie van de aarde. Terwijl de Bijbel duidelijk 
God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus noemt als actief bij de schepping van de wereld, 
is de heilige Geest ook aanwezig maar op een subtielere manier.3

De Geest verschijnt niet als de centrale persoon in het scheppingsverhaal. In plaats daarvan 
beweegt hij zich over de leegte en door zijn beweging is hij aanwezig bij het ontstaan 
van leven op deze aarde. Het Hebreeuwse woord voor bewegen over of zweven over 
de oppervlakte van de aarde dat is gebruikt in Genesis 1:2 is hetzelfde woord dat wordt 
gebruikt in Deuteronomium 32:11 waar God wordt vergeleken met een arend die zweeft 
over zijn nest met jongen.4 De heilige Geest is nauw betrokken bij het ontstaan van leven 
op deze aarde en draagt zorg voor de nieuw geschapen, levende wezens als een arend 
die waakt over zijn jongen. Psalm 104:30 beweert dat de schepping alleen maar mogelijk 
was door het werk van de heilige Geest en dat hij een actieve rol had in het proces. 

De heilige Geest was niet alleen aanwezig bij de schepping van deze aarde, hij 
is ook actief in het proces van onze herschepping. Hij geeft ons een nieuw hart 
en een nieuwe geest. Wat hebben beide activiteiten met elkaar te maken? Wat 
vertelt de sabbat ons over dit werk van schepping en herschepping? 

² Genesis 1:1, Kolossenzen 1:16-17,  
Johannes 1:1-3

³ Zie Jesaja 64:8, Kolossenzen 1:16-17
⁴ merahepeth

Genesis 1:2, Job 26:13, 33:4, Psalm 
33:6, 104:29,30

Welke rol had de heilige Geest bij 
de schepping en het leven?
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DE GEEST EN
HET HEILIGDOM

DINSDAG 10 JANUARI | BIJBELLES  

‘De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan 
wonen.’ (Exodus 25:8)

Na de schepping is Gods plan van verlossing het belangrijkste in de Bijbel. In een gevallen 
wereld, welk nut zou de schepping hebben zonder een verlossingsplan? Als zondig mens 
hebben wij niet alleen een Schepper nodig, maar ook een Verlosser. Hoe dankbaar moeten 
wij zijn dat wij die Verlosser hebben, Jezus Christus. Zonder hem zouden wij geen hoop 
hebben in een wereld die ons niks te bieden heeft.

In het Oude Testament was het ’t heiligdom en wat daar gebeurde wat Gods vergeving 
van zonden illustreerde. Het gaf een glimp van het werk van Jezus onze Verlosser. Hier 
werd het verlossingsplan zichtbaar gemaakt voor de oude Israëlieten.5 Terwijl veel van de 
diensten van het heiligdom wezen naar Jezus en zijn dood voor de vergeving van zonde 
is de heilige Geest actief betrokken bij het sturen van specifieke personen in het bouwen 
van het heiligdom volgens het plan dat God aan Mozes gegeven had. 

Lees Exodus 31:1-5. Hoe was de heilige Geest betrokken bij het bouwen van 
het heiligdom? Hoe heeft de heilige Geest diegenen die Gods plek bouwden 
geholpen?

De Bijbel vertelt ons dat de heilige Geest ook aanwezig was bij het bouwen van het 
heiligdom, de centrale plek waar verzoening tussen God en de mensen plaatsvond en 
God en zondige mensen elkaar ontmoetten. Het was God die aan Mozes zijn plan vertelde 
om op aarde een heiligdom te bouwen naar het evenbeeld van dat in de hemel.6

Het heiligdom was Gods model om zijn verlossingsplan te laten zien. Hij had de mensen 
gevraagd het te bouwen. In het heiligdom was God op een speciale manier onder zijn mensen. 
De heilige Geest zorgde ervoor dat de mensen konden uitvoeren wat God van hen vroeg. 

Als we naar de kracht van de heilige Geest kijken had hij zeker geen hulp van 
mensen nodig om het heiligdom te bouwen. In plaats daarvan heeft hij mensen 
geïnspireerd om het met vakmanschap en schoonheid te doen. Hoe en waar 
kunt u anderen aanmoedigen en assisteren om hun talenten te gebruiken voor 
het koninkrijk van God? 

⁵ Hebreeën 4:2
⁶ Exodus 25:9, 40 

Exodus 31:1-5
Hoe hielp de heilige Geest bij de 

bouw van het heiligdom?
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De heilige Geest was actief ten tijden van het Oude Testament. Het lijkt er echter op 
dat zijn werk in het Nieuwe Testament groter was. Met de komst van Jezus, de beloofde 
Messias, is de missie van de heilige Geest groter geworden. Hij geeft zijn gaven aan alle 
gelovigen. Terwijl het Nieuwe Testament ons vertelt dat de heilige Geest actief is op 
vele verschillende manieren in ons spirituele leven en in de kerk, is misschien zijn meest 
belangrijke werk het verheerlijken van Jezus Christus. 

Lees Johannes 16:13-14 en Johannes 15:26. Wat zegt Jezus over het werk van de 
heilige Geest? Hoe is al het andere werk van de heilige Geest gerelateerd aan 
dit werk?

Jezus vertelt ons dat de heilige Geest niet over zichzelf spreekt maar over Jezus. Zijn werk 
bestaat uit het verheerlijken van het werk van Jezus. Hij houdt zichzelf op de achtergrond 
en plaatst Jezus in het middelpunt. ‘Het is treffend gezegd dat de boodschap van de 
Geest nooit zegt: ‘Kijk naar mij; luister naar mij; kom naar mij toe; leer mij kennen’, maar 
altijd: ‘Kijk naar hem, en zie zijn heerlijkheid; luister naar hem en hoor zijn woord; ga naar 
hem toe, en leef.’ ‘Leer hem kennen, en proef zijn gift van vreugde en vrede.’ ‘De Geest, 
zouden we kunnen zeggen, is de matchmaker, de hemelse huwelijksmakelaar, die als taak 
heeft om ons en Christus samen te brengen en ervoor te zorgen dat we bij elkaar blijven.’7

Dit is heel belangrijk. Elke nadruk op het werk van de heilige Geest die afleid van de 
persoon en het werk van Jezus Christus is niet van de heilige Geest. Hoe belangrijk de 
heilige Geest ook is voor ons spirituele leven, hij mag niet in de weg staan van ons denken 
over de verlossing door Jezus Christus. Waar Jezus wordt geëerd is de heilige Geest aan 
het werk. Dit is waarom wij christenen genoemd worden, volgers van Christus en niet 
volgers van de Geest. 

Waarom is het zo belangrijk voor ons om de Heer te prijzen in alles wat we doen? 
Denk over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wij hebben alles aan hem te danken. 
Hoe kunnen we onze dank laten zien?

⁷ J. I. Packer, Keep in Step With the Spirit: 
Finding Fullness in Our Walk with God, 
Grand Rapids: Baker Books, 2005, bladzijde 
57, 58.

DE GEEST VERHEER-
LIJKT JEZUS CHRISTUS

Johannes 16:13,14; 15:26
Wat zegt Jezus over de heilige 

Geest?
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DE GEEST EN CHRISTUS

DONDERDAG 12 JANUARI | BIJBELLES  

De heilige Geest had invloed op de menswording van Jezus en hij zalfde Jezus voor zijn 
missie.8 De zalving van Jezus gaf hem kracht om zijn messiaanse missie te vervullen en 
zorgde ervoor dat hij de heilige Geest aan zijn discipelen kon geven. De heilige Geest leidde 
Jezus in de woestijn zodat Jezus in staat was anderen kracht te geven die in verleiding 
zouden komen.9 De heilige Geest gaf Jezus kracht voor zijn werk.10 In alles is de heilige 
Geest op de achtergrond gebleven en hielp Jezus naar een verheven plaats te brengen. 

Lees Lucas 24:44-49, Galaten 5:16-23 en Efeziërs 4:23-24. Wat leren wij over het 
werk van de heilige Geest in deze teksten? Hoe prijst de heilige Geest Jezus? 

De heilige Geest prijst Jezus op tenminste de volgende manieren:

Door les te geven over hem in de Bijbel op een betrouwbare manier. Alles wat we moeten 
weten over Christus en zijn verlossing staat erin en niks is misleidend. Het staat allemaal 
in het Woord van God, we moeten het alleen lezen in geloof en toewijding. 

Door mannen en vrouwen te leiden in een reddende relatie met Jezus Christus. De heilige 
Geest werkt op de harten en hoofden van mensen. Hij zorgt ervoor dat zij geestelijke 
zaken begrijpen en dat zij bereid zijn hun vertrouwen aan Jezus Christus te geven. Hij 
zorgt dat zij hem accepteren als hun leider en verlosser. 

Door het karakter van Christus in ons te vormen brengt hij een christelijke levenshouding 
in ons denken en doen. Door het bloed van Jezus hebben wij de zonde overwonnen. De 
heilige Geest zorgt ervoor dat wij trouw blijven aan Gods wetten. 11 

Door ervoor te zorgen dat wij net als Christus een onbaatzuchtig en liefdevol leven leiden 
in de dienst van anderen. Hij roept mannen en vrouwen voor specifieke taken voor God 
en helpt ons om anderen te bereiken met de aantrekkelijke Geest van Christus. 

Hoe brengt het vormen van het karakter van Christus in ons leven eer aan de Vader?

⁸  Lucas 1:34-35, 3:21-22
⁹  Marcus 1:12, Matteüs 4:1, Lucas 4: 1, 2, 14,  

Hebreeën 2:18

¹⁰ Hebreeën 9:14, 1 Petrus 3:18
¹¹ Galaten 5:22-23, Openbaring 12:11

Lucas  24:44-49, Galaten 5:16-23, 
Efeziërs 4:23,24 Wat leren deze 

teksten mij over de heilige Geest?
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Zonder twijfel is het werk van de heilige 
Geest cruciaal in ons pad met de Heer. 
Misschien zien we hem niet aan het werk 
maar we kunnen het effect van zijn werk 
in onze levens en die van anderen wel 
zien. Als uw leven is veranderd door het 
geloof in Jezus, dan is het veranderd 
door het werk van de heilige Geest. 
‘Hoewel de wind onzichtbaar is, kan 
men de uitwerking zien en voelen. Zo 
openbaart het werk van de Geest zich in 
de ziel door iedere daad van de mens, 
die de reddende kracht ervan gevoeld 
heeft. Als Gods Geest bezit neemt van 
het hart, wordt het leven anders. Zon-
dige gedachten worden weggedaan, 
verkeerde daden nagelaten; liefde, ne-
derigheid en vrede komen in de plaats 
van boosheid, jaloezie en twist. Vreugde 
komt in de plaats van droefheid en het 
gelaat weerspiegelt het licht van de 
hemel. Niemand ziet de hand die de 
last wegneemt of ontdekt het licht dat 
van God neerdaalt.’12 

Dit zijn prachtige beloften en de ervaring 
van mensen laat zien hoe echt ze zijn. 
Maar het werk van de heilige Geest is niet 
onmiddellijk. We worden niet gelijk het 
soort mensen die we zouden willen zijn. 
Een leven in geloof en toewijding aan de 
Heer is een leven met worstelingen, met 
overgave en met berouw als we falen. 
De heilige Geest is de heilige afgezant 
die werkt in onze levens om ons nieuwe 
schepselen te maken in Christus. Dit is 
echter een levenswerk. Onze fouten en 
zwakten zouden ons moeten brengen 
naar een grotere overgave aan de Heer. 
We mogen de duivel ze niet laten ge-
bruiken om ons te ontmoedigen in ons 
christelijk leven. Wanneer wij worstelen 

12 Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, 
bladzijde 134, 135

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

 Wat kan het voorbeeld van de 
heilige Geest u leren over het 
dienen achter de schermen? Hoe 
kunnen wij in stilte het werk voor 
God doen? 
 
 Hoe verhoogt de heilige Geest 
Jezus en plaatst hij hem in het 
middelpunt? Hoe kunnen wij Jezus 
verhogen zonder onszelf in het 
middelpunt te plaatsen? Waarom 
is dat soms moeilijk? Hoe kunnen 
wij de natuurlijke drang van 
zelfpromotie onderdrukken? 

BIJBELLES | VRIJDAG 13 JANUARI

Hebreeën 9:14
Hoe belangrijk was de heilige 

Geest voor Jezus?

met onze fouten, moeten we altijd de 
dood van Jezus voor ogen houden, die 
stierf voor onze zonden. Het is omdat wij 
zijn zoals wij zijn, zondaars op zoek naar 
genade, dat Jezus voor ons stierf om die 
genade te geven. 
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Johannes 3:3-8 en Zacharia 4:6

De Geest werkt op de achtergrond

IJSBREKERVRAAG
Je komt bij iemand om antwoord te krijgen op enkele vragen die u hebt. Je complimenteert 
de persoon om zijn wijsheid en inzicht. Het antwoord dat u krijgt lijkt echter nogal vreemd 
te zijn. Het lijkt zelfs misschien wel of u een beetje dom bent? Hoe gaat u reageren?

IK VERKEN
Johannes is zeer gericht op dingen die Jezus doet en op de ontmoetingen die hij heeft 
met bepaalde mensen. Hier in Johannes 3 is dat Nicodemus, een farizeeër. Nicodemus 
komt in het holst van de nacht naar Jezus toe. Daarna, in Johannes 4, spreekt hij met een 
Samaritaanse vrouw, als man alleen. Beide gebeurtenissen zijn op zijn zachtst gezegd 
ongewoon te noemen. 
Johannes lijkt een andere insteek te hebben dan de andere evangelieschrijvers. De dialogen 
die hij Jezus laat voeren lijken nogal eens tot misverstanden te leiden. Het openbare 
optreden van Jezus duurt bij Johannes langer dan bij de andere evangelisten. Hij reist 
vaker heen en weer tussen Galilea en Judea en Johannes vertelt gebeurtenissen die in de 
andere evangeliën niet voorkomen. Toch zijn er ook veel overeenkomsten.
Johannes stelt Jezus als persoon centraal. Jezus wordt gedefinieerd op diverse manieren. 
Zo is hij woord, brood, licht, deur, herder, zoon, profeet, leraar, heer, weg, waarheid, leven. 
Johannes schetst de tegenstelling tussen licht en duisternis. Joodse leiders worden nogal 
eens negatief geportretteerd. Kortom, Johannes geeft een eigen interpretatie van het 
goede nieuws, zoals hij het heeft begrepen.

IK BESTUDEER
 Nicodemus komt in de nacht naar Jezus toe met een belangrijke vraag, een statement 
eigenlijk. Hij denkt dat Jezus wel van God afkomstig moet zijn vanwege de dingen die 
hij doet en verkondigt. Jezus antwoord Nicodemus vervolgens dat hij opnieuw geboren 
moet worden om het koninkrijk van God te kunnen zien. Waarom zou Nicodemus hier 
een beetje van in de war raken denkt u?
 Wat zegt Jezus eigenlijk tegen Nicodemus? Je bent nog niet goed genoeg? Je moet 
veranderen? Of spreekt hij misschien meer in het algemeen? Leg uit.
 Nicodemus snapt het niet. Hoe kan iemand opnieuw de baarmoeder ingaan terwijl hij 
al volwassen is? Plotseling blijkt opnieuw geboren worden te betekenen dat er water 
en geest bij betrokken zijn. Maakt dit de zaken duidelijker voor Nicodemus (en ons) of 
wordt het alleen maar ingewikkelder? Verklaar u nader.
 Mensen die uit de Geest geboren worden, worden vergeleken met de wind die blaast 
waarheen hij wil. Kunt u met de Geest alle kanten op? Doet hij maar wat? Of zou het 
iets anders kunnen betekenen? Maar wat dan?

Lucas 1:34,35, 3:21,22
Hoe was de heilige Geest betrok-

ken bij Jezus?



IK BID …
Goede God, dank u voor de Geest die waait als de 
wind en daarmee meerdere richtingen biedt (in mijn 
interpretatie). Dank u voor genade en de mogelijkheid 
om in de kracht van uw Geest uitzicht te houden op 
uw koninkrijk. Help mij om ondersteunend te zijn naar 
de mensen om mij heen, zonder te (ver)oordelen. 
Amen.
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IK PAS TOE
 Als we eerlijk zijn, is de tekst van Johannes 3 voor ons ook niet meteen duidelijk. We 
moeten er even over nadenken. De manier van vertellen in Bijbelse tijden staat behoorlijk 
ver van ons af waardoor wij soms denken dat we antwoorden weten, terwijl er iets 
heel anders achter het verhaal schuilt dan wij denken. Wanneer we Bijbelse verhalen 
toepassen in ons leven in de 21ste eeuw zullen we ons er altijd rekenschap van moeten 
geven dat wij ook maar een interpretatie geven waarvan wij denken dat die in de buurt 
komt van het oorspronkelijke verhaal.
 Wanneer wij het verhaal van Jezus en Nicodemus aan anderen doorgeven, zijn we dan 
heel stellig over wat het betekent of houden we het algemeen? Wellicht dat Zacharia 4:6 
nog enige uitkomst kan bieden. We hebben de Geest nodig om te kunnen functioneren, 
uitleggen en uitleven. Is het misschien goed om niet te stellig te zijn, maar ruimte te 
laten voor de Geest om in ons leven te werken? Zou het kunnen dat we dan ook met 
enige regelmaat ‘opnieuw geboren’ worden.

02

VERDIEPING | SABBAT 14 JANUARI
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DE GEEST EN VERANDERING

Openingsvraag
Heb je geluisterd naar de toespraak van Billy Graham: On technology and faith. 
Wat heb je ontdekt? Waar was je het wel mee eens en waarmee niet? Bespreek 
met elkaar. Lees samen Johannes 3:3-8; Zacharia 4:6

IJsbrekervraag
Iedere groep heeft bepaalde regels waar een lid zich aan moet houden om erbij 
te horen. Geef voorbeelden van verschillende groepen waar jullie bij horen, 
bijvoorbeeld een schoolklas, een sportvereniging, een alliance van een game. Wat 
gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Bespreek met elkaar.

Inspiratie
‘Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren 
wordt.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: vers 3-4. Hoe heeft Nikodemus zich ontwikkeld na deze ontmoeting? 
Bestudeer Johannes 7:50, 51 en 19:38, 39. Is er iets veranderd bij Nikodemus? 
Waarom denk je dat hij Jezus wilde helpen begraven? Wat vind je van zijn actie? 
Zie je invloed van de Geest?
 Maandag: vers 5-7. Wat betekent ‘opnieuw geboren worden’? Wat heeft de doop 
daarmee te maken? Lees Romeinen 6:4. Groei kenmerkt alle kinderen. Wat heeft 
wedergeboorte te maken met groei? Lees Matteüs 18:1-5.
 Dinsdag: vers 8. Wat gebeurt er als de Geest op je inwerkt? Lees 1 Korintiërs 
12:13. Wat heeft deel zijn van een kerk te maken met wedergeboorte?
 Woensdag: Zacharia 4:6. Betekent deze tekst dat je helemaal niets moet doen en 
maar moet gaan zitten afwachten? Waar eindigt je eigen kracht, en waar begint 
Gods kracht? Hoe weet je het verschil? Bespreek met elkaar.

Toepassing 
 Donderdag. Stel dat je Jezus vandaag zou ontmoeten. Wat zou jouw reactie 
zijn naar hem toe? Zou je eerst ook zo reageren als Nikodemus? Wat vind je 
daar goed aan en wat niet? Bespreek met elkaar. Welke rol zou de Geest kunnen 
spelen in deze ontmoeting?
 Vrijdag. Welke groei in jouw leven is het gevolg van jouw geloof in Jezus? Sta je 
open voor nog meer verandering door de Geest? Waarom wel/niet? Bespreek 
met elkaar. 
 Sabbat. Naar de kerk gaan heeft te maken met het werk van de Geest in jouw 
leven. Hoe ervaar je de invloed van de kerk op jouw leven? Is die invloed altijd 
positief? Wat zou er moeten veranderen? Hoe kan de Geest door jou werken? 
Geef een voorbeeld.

Opdracht
Kijk naar de clip "Change" van Christina Aquilera:  
www.youtube.com/watch?v=OBSghlH0JgM. 

¹ Johannes 3:3b, BGT

SABBAT 14 JANUARI | JONGERENLES
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https://www.youtube.com/watch?v=OBSghlH0JgM


LEZEN:  
Handelingen 5:1-4, 1 Korintiërs 2:10-11, Jesaja 63:10-14, Romeinen 8:11, 1 Petrus 1:2.

KERNTEKST:  
‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de 
heilige Geest zij met u allen.’  
2 Korintiërs 13:13

DE GODDELIJKHEID 
VAN DE HEILIGE GEEST
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MAAK
DEZE LES VÓÓR

SABBAT
21 JANUARI

BIJBELLES | 15 – 21 JANUARI

03
03

Door de hele Bijbel wordt de godheid van God de Vader simpelweg aangenomen. We 
vinden deze waarheid in zowel het Oude als Nieuwe Testament. Het is een van de cruciale 
hoeksteken van de vele onthulde waarheden in het Woord van God. 

De godheid van Jezus is ook bevestigd op vele plaatsen, voornamelijk in het Nieuwe 
Testament in de evangeliën en de apostelen.

Maar de godheid van de heilige Geest wordt op een wat subtielere manier kenbaar 
gemaakt. Hier moeten we de Bijbel met de Bijbel gaan vergelijken om heel nauwkeurig 
te onderzoeken wat God in zijn Woord heeft gezegd over de Geest. Terwijl we dit doen 
moeten we niet meer gaan aannemen dan wat de Bijbel zegt. Dit onderwerp vraagt om 
een leergierige houding van nederigheid. We moeten onze menselijke redenering over 
God niet de standaard maken voor hoe de heilige Geest begrepen moet worden. In plaats 
daarvan moeten we accepteren en getuigen van dat wat de Bijbel zegt, 
ongeacht hoe moeilijk sommige concepten kunnen zijn.
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DE HEILIGE GEEST 
EN GOD

ZONDAG 15 JANUARI | BIJBELLES  

De Bijbel presenteert geen systematische beschrijving van de goddelijkheid van de heilige 
Geest. In plaats daarvan vinden we interessante sporen die aangeven dat de schrijvers 
van de Bijbel de heilige Geest gelijk stelden aan God. Er zijn verschillende passages waar 
dezelfde activiteit wordt toegewezen aan God en aan de heilige Geest.

Lees Handelingen 5:1-4. Wat kunnen we concluderen over God en de heilige 
Geest uit de woorden van Petrus aan Ananias?

Als de heilige Geest niet God is dan zou Petrus het hier volledig bij het verkeerde eind 
hebben. Het interessante aspect van de natuur van de heilige Geest is echter dat Petrus 
God en de heilige Geest op hetzelfde niveau plaatst. In vers 3 vraagt hij Ananias waarom 
hij gelogen heeft tegen de heilige Geest. In vers 4 gaat hij vervolgens verder: ‘Niet de 
mensen heb je bedrogen maar God zelf.’ Petrus stelt de heilige Geest gelijk aan God. Zijn 
punt is dat Ananias niet alleen loog tegen de apostelen maar tegen God zelf. Liegen tegen 
de heilige Geest is liegen tegen God. De heilige Geest is God. 

Waarom zo’n harde straf voor wat deze twee mensen hadden gedaan? 

We moeten onthouden dat de gelovigen van de kerk in Handelingen eensgezind samen-
leefden.1 Deze eenheid was het gevolg van de heilige Geest. Dat was ook de reden dat 
zij vrijwillig deelden wat ze hadden. Liegen over het delen was feitelijk het ontkennen 
van de eenheid en het bedriegen van de Geest die de eenheid mogelijk had gemaakt. 
Dit is waarom de leugen van Ananias en zijn vrouw het werk van de heilige Geest in deze 
gemeenschap tegenwerkte. Deze oneerlijkheid tegenover God was verwoestend en stond 
de heilige Geest in de weg om effectief te werken in de levens van de gelovigen. God wil 
ook dat wij hem dienen. Omdat deze gemeenschap op een cruciaal punt was nam God 
drastische maatregelen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe kerk zou werken in eenheid 
en eerlijkheid. Zodat ze zich zouden laten leiden door de Geest. 

Denk aan hoe makkelijk Ananias en Saffira hun zonde hadden kunnen goed-
praten. Hebben we niet ons eigendom verkocht en een deel ervan aan de kerk 
gegeven? Wat is het probleem als we zelf een beetje houden? Wat zou dit verhaal 
ons moeten vertellen over hoe voorzichtig wij moeten zijn met het goedpraten 
van onze daden?

¹ Handelingen 4:32

Handelingen 5:1-4
Wie bedroog Ananias?
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In verschillende passages wordt gezegd dat de Geest goddelijke eigenschappen heeft. 

Welke eigenschappen en activiteiten van de heilige Geest worden genoemd in de 
volgende Bijbelpassages die anders alleen aan God toegewezen kunnen worden?

1 Korintiërs 2:10-11 vergelijk met Jesaja 40:13-14

Psalm 139:7

Hebreeën 9:14 vergelijk met 1 Timoteüs 6:16

Lucas 1:35, Romeinen 15:19 vergelijk met Psalm 104:30

In zijn onderzoek naar de wijsheid van God beweert Paulus dat het de heilige Geest is die 
deze wijsheid aan ons kenbaar maakt. Alleen iemand die gelijk is aan God kan God door 
en door kennen.2 Niemand kent God zo goed als de Geest omdat hij God van binnenuit 
kent. Hij weet wat een buitenstaander niet weet. De heilige Geest is alwetend. 

De aanwezigheid van de Geest is de aanwezigheid van God. Als ik niet kan vluchten naar 
een plek waar de Geest van God niet is dan is hij overal.3

De heilige Geest wordt eeuwig genoemd. Hoeveel eeuwige wezen zijn er volgens de 
Bijbel? Alleen God is eeuwig. Als de Geest eeuwig wordt genoemd dan moet hij God zijn.4 
De heilige Geest heeft ook de macht van God. In Lucas 1:35 zijn de zinnen ‘de heilige 
Geest’ en ‘de kracht van de Allerhoogste’ gelijkwaardige constructies. Hier refereren ze 
aan een wonder van de eerste categorie, het zwanger worden van Maria uit de Geest. 
In Romeinen 15:19 erkent Paulus dat het evangelie verspreid was door de kracht van de 
Geest van God. Inderdaad de heilige Geest kan goddelijke wonderen verrichten. 

Jezus zegt ook dat godslastering tegen de Geest onvergeeflijk is. Dit is onbegrijpelijk 
tenzij de Geest goddelijk is.5

Maar misschien is het meest bijzondere werk van de heilige Geest wel zijn gave om mensen 
in hun hart en hun hoofd te veranderen. Het is de heilige Geest die een nieuwe geestelijk 
geboorte geeft. Hij heeft de kracht om dingen te doen die alleen God kan doen.6

² 1 Korintiërs 2:10-11
³ Psalm 139:7
⁴ Hebreeën 9:14, 1 Timoteüs 6:16
⁵ Matteüs 12:31-32, Marcus 3:28-29. 

(Noot van de editor: de context laat zien wat  
die lastering precies inhoud namelijk het toe-
schrijven van Gods kracht aan de Satan.)

⁶ Johannes 3:5-8

DE GODDELIJKE 
EIGENSCHAPPEN

1 Korintiërs 2:10,11; Psalm 139:7
Wie doorgrondt mij? 
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BIJBELSE HINTS 

DINSDAG 17 JANUARI | BIJBELLES  

Er zijn verschillende verwijzingen naar de heilige Geest in de Bijbel die kunnen worden 
gezien als verwijzingen naar God.

Lees Jesaja 63:10-14 en vergelijk deze met Numeri 14:11 en Deuteronomium 32:12. 
Naar wie verwees de schrijver in deze passages en wat vertelt dit ons over de 
goddelijkheid van de heilige Geest?

In Jesaja 63:10 kwamen de mensen in opstand en zij beledigden zijn heilige Geest. Een 
zelfde verhaal kunnen we vinden in Numeri 14:11. ‘De Heer zei tegen Mozes: ‘Hoe lang 
zal dit volk mij nog afwijzen?’. In Deuteronomium 32:12 staat, ‘zo heeft de Heer zijn volk 
geleid, hij alleen: geen andere god stond bij hem.’ De Bijbelse schrijvers zagen God en 
de heilige Geest duidelijk als een eenheid hier. 

In 2 Samuel 23:2 kunnen we lezen, ‘De geest van Heer sprak in mij,’ terwijl in vers 3 gezegd 
wordt: ‘De God van Israël heeft gesproken’. Opnieuw kunnen we vaststellen dat de heilige 
Geest als één gezien wordt met God. 

Vergelijk 1 Korintiërs 3:16-17 met 1 Korintiërs 6:19-20 en vergelijk 1 Korintiërs 12:11 
met 1 Korintiërs 12:28. Hoe zijn deze verwijzingen naar de heilige Geest en God 
afwisselend door elkaar gebruikt? Wat is zowel aan God als aan de heilige Geest 
toegewezen? 

In 1 Korintiërs 3:16-17 gebruikt Paulus dezelfde soort taal als in 1 Korintiërs 6:19-20. Voor 
de apostel Paulus was de heilige Geest in hem hebben hetzelfde als God in hem hebben. 
Door Gods tempel en de tempel van de heilige Geest gelijk te stellen geeft Paulus aan 
dat de heilige Geest God is.

In 1 Korintiërs 12:11 schrijft Paulus dat het de heilige Geest is die gaven aan elke gelovige 
geeft. Een paar verzen later in 1 Korintiërs 12:28 wordt ons verteld dat het God is die dit 
doet. De boodschap is duidelijk. De heilige Geest doet hetzelfde als God doet. Krachtig 
bewijs dat de heilige Geest gelijk is aan God.

Lees Numeri 14:11 opnieuw. Op welke manier zou dit toepasbaar zijn op ons 
vandaag de dag? Denk aan de wonderlijke manieren waarop God heeft gewerkt 
in onze kerk. Denk aan alle redenen die hij ons gegeven heeft om te geloven. 
Hoe kunnen wij er voor zorgen dat wij niet doen wat Gods volk duizenden jaren 
geleden heeft gedaan?

Jesaja 63:10-14, Numeri 14:11
Wat zegt dit over de goddelijkheid 

van de Geest?
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De heilige Geest vervult bepaald werk wat de Bijbel alleen aan God toeschrijft. Hij is actief 
in het goddelijk werk van de schepping en hij is net zo actief in Gods herschepping van 
zondaars.

Lees Titus 3:4-6. Hoe beschrijft Paulus de invloed van de heilige Geest in het 
proces van herschepping? 

De heilige Geest wordt naast God onze Redder genoemd in de context van wedergeboorte 
(de doop) en onze geestelijke vernieuwing.7 Hij is de brenger van onze nieuwe geboorte. 
Hij vernieuwt ons hart. Hij wakkert een verlangen in ons aan om Christus te volgen. Hij is 
de Geest van het leven. Hij is diegene die zondaars heiligt en hun karakter verandert. Hij 
helpt ons om trouw te zijn aan Jezus Christus die ons gered heeft. Alleen een goddelijk 
wezen is in staat om zulke prachtige dingen te doen.

Vergelijk Jesaja 6:8-10 met Handelingen 28:25-27. Aan wie schrijven deze schrijvers 
het goddelijk spreken toe?

Er zijn verscheidene Bijbelse passages waarin aan de ene kant van God wordt gezegd 
dat hij spreekt en waar andere schrijvers zeggen dat het de heilige Geest was die sprak. 
Het is de heilige Geest die ons de heilige geschriften heeft gebracht, iets dat ergens 
anders wordt omschreven als Gods inspiratie. Het geven van de geschriften is een ander 
goddelijk werk van de Geest. 

Wat leert Romeinen 8:11 ons over de goddelijkheid van de heilige Geest?

De Bijbel zegt dat de heilige Geest Jezus uit de dood heeft laten opstaan en dat hij ook ons 
zal laten opstaan. Alleen God heeft de kracht om mensen uit de dood te laten opstaan. 
De heilige Geest is God. 

Welke veranderingen zou u kunnen maken om meer open te staan voor de leiding 
door de heilige Geest? Wat zou u weerhouden u te laten leiden door de Geest? 

⁷ Titus 3:4-5

GODDELIJK WERK 
DOOR DE GEEST

Titus 3:4-6
Wat doet de heilige Geest 

voor mij? 
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BIJBELLES | DONDERDAG 19 JANUARI

HET BELANG VAN
ZIJN GODDELIJKHEID
Wat zou er verloren gaan als de heilige Geest niet God was? Als de heilige Geest niet 
volledig God is dan zijn de vooruitzichten voor verlossing en aanbidding ernstig. De Bijbel 
vertelt ons dat de heilige Geest verantwoordelijk is voor het regenereren van gelovigen. 
Hij vult ze en woont in ze. Hij vernieuwt ons denken en verandert ons karakter. Hij heeft 
de kracht van vernieuwing. Hij maakt volgers van Christus heilig. Als de heilige Geest niet 
God is, hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat hij iets van dit alles kan doen en wel op 
zo’n manier dat het goed genoeg is voor God?

Lees 1 Petrus 1:2, 2 Korintiërs 13:14 en Matteüs 28:18-19. Wat vertelt het feit dat 
de heilige Geest samen met God de Vader en Jezus Christus de Zoon genoemd 
wordt bij dopen en inzegeningen over de plek van de heilige Geest in de 
aanaanbidding van God?

De goddelijkheid van de heilige Geest helpt ons om een connectie met hem te maken op 
een manier die hem erkent voor wie hij werkelijk is. Zijn goddelijkheid is de veronderstelling 
van een spiritualiteit waarin God centraal staat. De nieuwtestamentische gemeente noemt 
zonder twijfel de heilige Geest samen met de andere leden van de Godheid. De heilige 
Geest heeft dezelfde rang en positie bij het dopen als de Vader en de Zoon. De doop is 
van een groot spiritueel belang en is een vereiste voor diepgaande aanbidding. Waar 
dit zo is bij de doop is dit ook zo bij inzegening. Het is een roep van aanbidding waar de 
heilige Geest net zo aanbeden wordt als de Vader en de Zoon. Alle drie de leden van de 
Godheid worden naast elkaar genoemd en zijn even belangrijk.

De heilige Geest is erkent als een gepast onderwerp van aanbidding in het Nieuwe Tes-
tament. Niet alleen bij de doop of de inzegening, maar ook in het constante vereiste dat 
wij afhankelijk zijn van hem voor alle spirituele zaken. We moeten naar hem luisteren als 
onze goddelijke leraar en degene die ons heilig maakt. Maakt het uit dat de heilige Geest 
God is? Ja zeer zeker. Als we weten wie hij echt is en zijn godheid erkennen en herkennen 
dan zullen wij zijn werk eren en onze persoonlijke groei en heiliging in zijn handen leggen.

Denk aan wat het betekent dat de heilige Geest, God zelf, werkt in uw leven. 
Welke beloften kunnen wij hierin vinden, wetende dat God in ons aan het werk 
is om ons te veranderen naar zoals God u bedoeld heeft? Waarom is dit een 
diepe en bemoedigende waarheid? 

1 Petrus 1:2, 2 Korintiërs 13:14, 
Matteüs 28:18,19

Hoe belangrijk is heilige Geest?
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BIJBELLES | VRIJDAG 20 JANUARI

Lees Ellen G. White, Misrepresentations 
of the Godhead, bladzijde 613-617, in 
Evangelism. 

Zoals we deze week hebben gezien is 
het Bijbelse bewijs van de goddelijkheid 
van de heilige Geest erg overtuigend. 
De heilige Geest is God. Maar onthoud: 
wanneer wij denken over de heilige 
Geest hebben we te maken met een 
goddelijk mysterie. Net zoals wij God niet 
volledig kunnen verklaren moeten we 
de verleiding weerstaan om ons men-
selijk begrip van hoe God zou moeten 
zijn toe te laten. De waarheid gaat ver 
voorbij menselijk begrip, zeker wanneer 
het gaat om de natuur van God zelf.

Tegelijkertijd betekent geloven in de 
goddelijkheid van de heilige Geest 
meer dan simpelweg accepteren dat 
er een Drie-eenheid is. Het betekent 
ook afhankelijk zijn van en vertrouwen 
hebben in het werk van God. Het werk 
is een opdracht van God de Vader, vol-
bracht door de Zoon in de kracht van de 
Geest. ‘Het is voor ons niet noodzakelijk 
om precies te kunnen omschrijven wat 
de Heilige Geest is… Het wezen van de 
Heilige Geest is een verborgenheid. 
Mensen kunnen het niet verklaren, want 
God heeft het hun niet geopenbaard. 
Mensen met fantastische denkbeelden 
kunnen verschillende passages uit de 
Schrift samenvoegen en een menselij-
ke uitlegging eraan geven, maar het 
aanvaarden van deze voorstellingen 
zal de gemeente niet versterken. Wat 
zulke verborgenheden betreft, die te 
diep zijn voor het menselijk begrip, is 
zwijgen goud. 8

⁸ Ellen G. White, Van Jeruzalem tot Rome, 
bladzijde 38

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

 De Oostenrijkse filosoof Ludwig 
Wittgenstein schreef ooit: ‘Waar we 
niet over kunnen praten moeten we 
overbrengen in stilte.’ Zijn concept 
was best wel verschillend met wat 
Ellen G. White hierboven schreef 
maar het principe is hetzelfde. 
Waarom is het beter om stil te blijven 
over aspecten van God en spirituele 
waarheden in het algemeen die niet 
zijn onthuld door inspiratie?  

  Soms helpt het om een theologisch 
vraagstuk te benaderen door de 
vraag te stellen: ‘Wat zou er verloren 
gaan als dit voorstel niet waar was?’ 
Bijvoorbeeld: ‘Wat zou er verloren 
gaan als Christus niet goddelijk was?’ 
In het geval van de heilige Geest 
denk na over de volgende vraag: 
‘Wat zou er verloren gaan als de 
heilige Geest niet volledig God was?’ 

 Wat vertelt de volgende quote 
ons op een praktisch niveau? ‘De 
heilige Geest, die ons vervult, is 
niet een of andere vage invloed 
of mystieke kracht. Hij is een 
goddelijke persoon, te ontvangen 
met diepe nederigheid, eerbied en 
gehoorzaamheid. Daarom is het 
niet een kwestie voor ons om meer 
van hem te hebben, maar hij meer 
van ons, ja, alles wat er is van ons.’9

⁹ LeRoy Edwin Froom, The Coming of 
   the Comforter, bladzijde 159

03

Romeinen 8:11
Waartoe is de Geest in staat?
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Handelingen 5:1-4; Jesaja 63:10-14

De goddelijkheid van de Geest

IJSBREKERVRAAG
Als u iets verteld wat niet waar is, zou u dan verwachten dat er gebeurd wat er met Ananias 
en Saffira is gebeurd? Waarom wel/niet?

IK VERKEN
In Jesaja 63 treedt de ‘Geest’ vanuit een persoonlijke relatie met het volk op. In vers 14 is 
het ‘de Geest van de Heer’ die ‘rust’ geeft. Zie Psalm 23. De ‘Geest’ staat hier voor Gods 
persoonlijke betrokkenheid bij de mensen. In Handelingen 5 is deze directe betrokkenheid 
bij de gemeenschap van gelovigen ook zichtbaar als Petrus aan Ananias en zijn vrouw 
Saffira vraagt waarom zij niet de gemeenschap, maar ‘de heilige Geest’ hebben bedrogen. 
In beide tekstgedeelten vertegenwoordigt Gods Geest de aanwezigheid van de Heer en 
handelt in het vóór of nadeel van de individuele volgeling. In beide teksten gaat het om 
consequenties als gevolg van tekortkomingen naar de God van de bijbel. Het idee van 
consequenties die voortvloeien uit pogingen tot het misleiden van goden is erg bekend 
in de oudheid. Deze teksten helpen ons te beseffen dat God via de heilige Geest ook 
onder de mensen alomtegenwoordig is.

IK BESTUDEER
 Lees Handelingen 5:2 en 7-10. Waarom laat Lucas ons in vers 2 weten dat Ananias handelde 
met medeweten van zijn vrouw Saffira? Is Saffira medeplichtig of schuldig? Wat zegt dit 
verhaal over het verband tussen schuldig zijn en van iets afweten? Is er een verband?
 Lees Handelingen 5:3 en 9. Wanneer Petrus in vers 3 Ananias aanspreekt op zijn bedrog, 
gebruikt hij het woord pseusasthai, wat ‘liegen’ betekent, en in vers 8  het woord peirasai, 
wat op de proefstellen of ‘uitproberen’ betekent Dit wijst in de richting van ‘kijken wat 
er gebeurt’. Beantwoord volgende vragen:
  Is liegen en op de proefstellen hetzelfde?
 Aan wie geven zowel Ananias en Saffira hun antwoord?
 Wie worden er door de antwoorden van Ananias en Saffira volgens Petrus getroffen?
 Lees Handelingen 5:4. Petrus spreekt in vers 3 en 9 over de heilige Geest en in vers 
4 over God. Wat zegt ons dit over hoe Petrus de heilige Geest in connectie met God 
zag? Hoe lijkt Petrus zijn kijk op de heilige Geest en God zich tot elkaar te verhouden?
 Lees Jesaja 63:7-14. Waarom legt Jesaja de nadruk op de elementen van Gods karakter 
die werden geopenbaard tijdens de uittocht. Gods ‘ontferming’ en ‘onbegrensde liefde’ 
werden geopenbaard, net als zijn ‘liefde en in zijn mededogen’.1 Maar de gebeurtenissen 
tijdens de uittocht uit Egypte onthullen ook het rebelse karakter van Gods volk. Na alles 
wat God voor hen gedaan had, keerden de Israëlieten zich tegen Hem. 
 Waarom beschrijft Jesaja deze opstand niet in een juridische bewoordingen. Hij zegt 
bijvoorbeeld niet dat ze hun verbond met God (contractueel) gebroken hebben. Hun 
misdaden verwoord Jesaja als volgt: ‘Ze hebben de heilige Geest gekrengt.’ De profeet 
lijkt hiermee bewust aan te geven dat Gods aanwezigheid niet alleen alom vertegen-
woordigd is door zijn Geest, maar ook 
dat de Geest niet de functie heeft van 
een wetsdienaar. De Geest vertolkt een 

¹ Jesaja 63:7,9

Johannes 3:5-8
Waar vergeleek Jezus de heilige 

Geest mee?
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IK BID …
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de 
overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn 
rots , mijn bevrijder.1

¹ Psalm 19:15

persoonlijke, liefdevolle relatie van God met zijn gemeenschap.  
 Volgt de liefde vanuit de persoonlijke relatie tussen God en de mens de wet van oorzaak 
en gevolg? Waarom wel/niet?
 Wat verbindt beide teksten wat betreft het beeld van de Geest die Gods aanwezigheid 
onder het volk vertegenwoordigt? Wie wordt er werkelijk getroffen wanneer er list en 
bedrog binnen een gemeenschap optreed? Waarom treft de emotionele pijn als gevolg 
van list en bedrog ook de Geest? 

IK PAS TOE
  In het vorig hoofdstuk wordt Barnabas geprezen om zijn gulle gaven aan de gemeenschap, 
nadat hij zelf ook eigendommen verkocht had. Het is heel goed mogelijk dat Ananias 
en Saffira de lof die Barnabas ontving benijdden en deze zelf ook wilden ontvangen. 
 Wat kan iemand helpen anders met jaloersheid om te gaan? 
 Hoe gaan we met het succes van andere gelovigen om? Wat kunnen we doen om niet 
jaloers te worden? 
 Hoe kunt u zich in plaats daarvan verheugen over het succes van anderen? 
 Hoe kan het succes van anderen u motiveren om te groeien in Christus? 
 Waarom kan de kerk niet overleven tenzij de mensen hoge standaarden, waaronder 
eerlijkheid, naleven? 
 Wat is het effect van liegen, halve waarheden vertellen, het verdraaien de feiten, of het 
verzinnen een leugen op de Geest die bij ons wil zijn?

VERDIEPING | SABBAT 21 JANUARI
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DE GEEST BESTAAT ECHT

Openingsvraag
Heb je de clip van Christina Aquilera bekeken? Over welke verandering heeft zij 
het. Is dat hetzelfde als wedergeboorte? Bespreek met elkaar.
Lees samen Handelingen 5:1-4 en Jesaja 63:10-14

IJsbrekervraag
Wat heb jij wel eens gedaan omdat anderen het deden terwijl je het eigenlijk niet 
wilde? Bespreek met elkaar.

Inspiratie
‘Het was de Geest van de Heer die hun rust gaf.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: Handelingen 5:1-4. Waren Ananias en Saffira verplicht hun grond te 
verkopen? Lees Handelingen 4:32-37. Waarom zouden ze een deel van het geld 
hebben achtergehouden? Wat was het echte probleem? Tegen wie hebben ze 
gelogen? 
 Maandag: Jesaja 63:10. Jesaja kijkt hier terug op het verleden. Wat was het 
probleem met het volk Israël? Lees Jesaja 1:2-4. Waarom heeft de opstand van 
het volk de heilige Geest gekrenkt? Lees Johannes 16:8. Wat doet de Geest? Hoe 
kun je de Geest krenken?
 Dinsdag: Jesaja 63:11-12. Wie was aanwezig bij Mozes en zijn volk? Wat gebeurde 
er door de heilige Geest? Naar welke gebeurtenis verwijst Jesaja? Lees Exodus 
14:26-29.
 Woensdag: Jesaja 63:13-14. Waarom geeft de Geest van de Heer rust? Lees Matteüs 
11:28-30. Waarom zegt Jezus hier ook dat hij rust geeft? Lees ook Hebreeën 4:1. 
Is rust een kenmerk van God? Waarom wel/niet?

Toepassing 
 Donderdag. Hoe kan liegen tegen mensen, eigenlijk liegen tegen God zijn? Is 
jou dat wel eens overkomen? Wat vind je bijvoorbeeld van Petrus in Matteüs 
26:69-74? Is dat ook liegen tegen God? Hoe gaat Jezus daar later mee om? Zie 
Johannes 21:15-19.
 Vrijdag. Wie heeft wel eens ervaren wat er gebeurt als je God links laat liggen 
in je leven? Kun je dat vergelijken met opstand tegen God, of is dit anders? 
Waarom? Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Hoe zou jij de rust omschrijven die jij ervaart in jouw leven? Wat is er 
gebeurd? Wat heb je gedaan om die rust te vinden?

Opdracht
Bekijk deze clip: ‘The peace of God, hidden in my heart’, www.youtube.com/
watch?v=RemXKWUCqXY .

¹ Jesaja 63:14

SABBAT 21 JANUARI | JONGERENLES
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LEZEN: Johannes 16:13-14, Romeinen 8:14-16, Romeinen 15:13, Johannes 14:6, 
Johannes 17:17, Romeinen 5:5

KERNTEKST: ‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering  
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.’
Johannes 14:26

DE PERSOONLIJKHEID 
VAN DE GEEST
Omdat de heilige Geest soms wat onpersoonlijk is afgeschilderd in de Bijbel, zoals wind 
of vuur, hebben sommigen geconcludeerd dat hij onpersoonlijk is. Vanuit hun opzicht 
is hij meer een soort energie die ons kracht geeft dan dat hij een persoonlijk wezen is. 
Maar de vraag is niet of er passages zijn die de onpersoonlijke kant van de heilige Geest 
laten zien. De vraag is of er meerdere passages zijn die zijn persoonlijkheid laten zijn.

Die passages zijn er en we zullen ze bespreken om een completer beeld van de heilige 
Geest te krijgen. 

Deze week zullen we meer leren over de persoonlijkheid van de heilige Geest zoals hij 
omschreven is in de Bijbel. Deze waarheid zal ons helpen om de rol van Gods goddelijke 
Geest in ons leven beter te begrijpen. Het zal ons ook helpen om een beter begrip te krijgen 
van het belang van geloven in de persoonlijkheid van de heilige Geest in ons spirituele 
leven. Alleen als we goede gedachten hebben over hem kunnen we 
hem de liefde, eerbied, vertrouwen en bescheidenheid geven die 
we hem verschuldigd zijn. 
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BIJBELLES | 22 – 28 JANUARI
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JEZUS’ BESCHRIJVING 
VAN DE GEEST

ZONDAG 22 JANUARI | BIJBELLES  

Lees Johannes 16:13-14, Johannes 15:26-27 en Johannes 14:17, 26. Welke persoon-
lijke karakteristieken geeft Jezus aan de heilige Geest in deze passages? Wat 
betekent het voor u dat Jezus de heilige Geest beschrijft als helper of trooster? 

Volgens Jezus leid, spreekt, hoort, openbaart en prijst de heilige Geest. De heilige Geest 
leert en herinnert ons. Hij woont in ons, hij getuigt en hij veroordeelt. Dit klinkt meer als 
de acties van een persoonlijkheid dan van een onpersoonlijke kracht. 

Lees Johannes 14:16-18. Hoe zal Jezus’ belofte uitkomen? Hoe zijn de discipelen 
niet alleen gelaten? 

Jezus geeft om zijn volgers. Hij zou zijn discipelen niet als wezen achterlaten. Hij belooft 
om de heilige Geest te sturen. Jezus zegt hier specifiek dat hij een helper of trooster 
zal sturen. Het Griekse woord voor ‘een andere’ is allos. De Griekse taal van het Nieuwe 
Testament geeft aan dat Christus een andere trooster zal sturen die verschillend is maar 
van hetzelfde karakter. Iemand die gelijk is aan hemzelf. Met andere woorden belooft 
Jezus iemand te sturen als hemzelf, iemand die zijn plaats zal innemen, iemand die zijn 
werk zal voortzetten in ons en die zijn afgezant is. 

Dit werk van de heilige Geest is het werk van een helper of een trooster. De Bijbel gebruikt 
hier het Griekse woord parakletos om iemand te omschrijven die hulp biedt, assisteert. Net 
als Jezus een persoon was is de heilige Geest ook persoonlijk. Dit idee wordt ondersteund 
door het feit dat persoonlijke eigenschappen vaak worden toegekend aan de heilige Geest.1

Waarom is het zo rustgevend om te weten dat de heilige Geest een persoonlijkheid 
is in plaats van slechts een kracht?

¹ Zie Johannes 14:26, 15:26, Handelingen 
15:28, Romeinen 8:26, 1 Korintiërs 12:11,  
1 Timoteüs 4:1

Johannes 14:17,26; 15:26,27; 16:13,14
Hoe wordt de heilige Geest 

genoemd?



04

BIJBELLES | MAANDAG 23 JANUARI

DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  45

Als u de volgende teksten leest, vraag uzelf dan af of ze het beeld geven van een 
onpersoonlijk of juist een persoonlijk goddelijk persoon. Lees Romeinen 8:14-16, 
27, Romeinen 15:30, 1 Korintiërs 2:10, Handelingen 8:29, 10:19-20, 28:25.

Kan een onpersoonlijke kracht in ons belang handelen? Heeft een onpersoonlijke geest of 
kracht de mogelijkheid om zaken over God aan ons te onthullen? Heeft een onpersoonlijke 
kracht de gave om te spreken? Al deze bijbelse uitspraken zijn veel logischer als de heilige 
Geest een persoonlijk wezen is in plaats van een onpersoonlijke kracht.

Lees de volgende teksten. Welke persoonlijke eigenschappen worden aan de 
heilige Geest toegeschreven in deze passages? Efeziërs 4:30, Handelingen 5:3, 
9, 1 Korintiërs 12:11, Romeinen 15:30.

Persoonlijkheid onderscheidt zich door kennis, gevoel en wil. Alleen een persoonlijk wezen 
kan rouwen. Alleen een persoonlijk wezen kan worden bedrogen. Alleen een persoonlijk 
wezen heeft de gave om te kiezen wat hij/zij wil. De wil is misschien een van de meest 
onderscheidende eigenschappen in een persoonlijkheid. En alleen een persoonlijk wezen 
kan liefhebben. Persoonlijke liefde is niet denkbaar in een abstracte onpersoonlijke 
manier. Liefde komt met een stukje persoonlijkheid. Deze eigenschappen geven aan dat 
de heilige Geest een zelfbewust, zelf wetend, zelf willend en zelf oordelend wezen is die 
kan liefhebben. Hij is geen vage kracht en is geen onpersoonlijk wezen. We spreken over 
de heilige Geest als een persoon omdat God zelf een persoonlijke God is. 

‘De heilige Geest heeft een persoonlijkheid, anders kon hij niet getuigen van onze geest 
en met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hij moet ook een goddelijk persoon 
zijn, anders zou hij niet bij de geheimen kunnen komen die verborgen liggen in de geest 
van God.’2

Hoe heeft het bijbelse perspectief dat de heilige Geest karaktereigenschappen 
van een persoonlijkheid heeft impact op onze relatie met hem? Wat zou er 
anders zijn als de heilige Geest slechts een onpersoonlijke kracht was in plaats 
van God zelf? 

² Ellen G. White, Evangelism, bladzijde 617

PERSOONLIJKE 
KENMERKEN

Romeinen 8:14-16,27; 15:30, 
1 Korintiërs 2:10 Welke karaktereigen-

schappen heeft de heilige Geest?
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BIJBELLES | DINSDAG 24 JANUARI 

PERSOONLIJKE 
KENMERKEN, VERVOLG
De uitdaging die wij hebben in het begrijpen van de Heilige is dat wij God als Vader 
kunnen voorstellen op een tastbare manier. Velen hebben ook een concreet beeld van 
Jezus zoals hij omschreven is in de evangeliën. Hij nam onze menselijke vorm aan en 
verscheen aan ons als mens.

De heilige Geest echter is op een wat andere manier gepresenteerd. Hij lijkt ontastbaar, 
veel moeilijker voor te stellen dan de Vader en de Zoon.

Sommigen hebben de conclusie getrokken dat de heilige Geest alleen maar een onper-
soonlijke kracht is. Zoals we tot nu toe gezien hebben doet dat beeld niet echt recht aan 
de natuur van de heilige Geest. Er zijn zelfs uitspraken in de Bijbel die onzin zouden zijn 
als de heilige Geest slechts een onpersoonlijke goddelijke kracht was. 

Lees de volgende twee passages goed door en kijk of ze logisch zijn als u de 
heilige Geest vervangt door het woord kracht. Waarom zijn deze teksten alleen 
logisch als de heilige Geest een persoon is? Romeinen 15:13, 1 Korintiërs 2:4.
 

De uitspraak van de apostelen: ‘In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij 
namelijk besloten’ zou niet logisch zijn als de heilige Geest alleen een kracht of onper-
soonlijke invloed was.3 De uitspraak verwijst naar een ander persoonlijk wezen. Net als 
de Vader en de Zoon persoonlijkheden. 

Verder, hoe kunnen gelovigen worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en 
de heilige Geest als de eerste twee die genoemd worden personen zijn maar de derde 
dat niet is? Dat klinkt niet heel logisch. In plaats daarvan worden alle drie genoemd als 
deel van één naam waarin wij worden gedoopt. Dus de heilige Geest wordt hier onthuld 
als iemand op hetzelfde niveau als God de Vader en God de Zoon.

Ellen G. White geeft aan dat: ‘er drie levende personen van het hemelse trio zijn... de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest.’4 Ook zij gaat ervan uit dat de heilige Geest een 
persoonlijkheid heeft.

³ Handelingen 15:28
⁴ Ellen G. White, Evangelism, bladzijde 615

Romeinen 15:13, 1 Korintiërs 2:4
Waaruit blijkt de kracht van de 

heilige Geest?
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DE GEEST
VAN DE WAARHEID
Lees Johannes 14:6 en 17:17. Wat is de betekenis van de waarheid in deze passages? 

In het evangelie van Johannes is het woord waarheid een belangrijke term. Ons tijdge-
bonden begrip van waarheid is vaak erg abstract en theoretisch onder invloed van de 
Griekse filosofie. Maar in de Bijbel en in het bijzonder in het evangelie van Johannes, heeft 
de waarheid een meer persoonlijke en specifieke betekenis: Jezus is de waarheid.5 Terwijl 
Gods geschreven Woord waar is, wordt Gods waarheid geopenbaard in de persoon Jezus 
Christus. Echte kennis van God is ons gegeven in Jezus van wie de geschriften zeggen dat 
God zichzelf heeft laten zien in hem.6

Lees Johannes 15:26 en 16:13. Welke functie heeft de heilige Geest als de Geest 
van de waarheid? 

In Johannes 16:13 wordt ons verteld dat de Geest van de waarheid ons zal leiden in alle 
waarheden. Hij doet dit door ons in de richting van Jezus Christus te wijzen en door ons te 
herinneren aan wat Jezus heeft gezegd en gedaan voor ons. De waarheid waar de heilige 
Geest ons in leidt, is erg persoonlijk. Hij verhoogt Jezus en leidt ons naar een levende en 
trouwe relatie met hem. Wanneer Jezus praat met de Samaritaanse vrouw zegt hij dat 
God aanbeden moet worden in geest en waarheid. Wanneer we de heilige Geest vragen 
om ons te leiden zal hij ons leiden naar Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. 7

In de Bijbel is de waarheid geen abstract concept zoals het vaak in filosofie voorkomt. De 
waarheid heeft een diepe, persoonlijke en trouwe relatie met onze God nodig. Hij die ook 
wel God van de waarheid genoemd wordt. Hierom wordt de heilige Geest ook wel de 
Geest van de waarheid genoemd, die naar ons gezonden is door God de Vader. Dit geeft 
niet alleen zijn persoonlijke karakter aan maar ook zijn goddelijkheid.  

We hebben de neiging om de waarheid te behandelen als een logisch argument. 
Als het A is dan volgt daaruit B. Hoe begrijpt u het idee van de waarheid als 
persoon? Breng uw antwoord mee naar de bespreking op sabbat. 

⁵ Johannes 14:6
⁶ Zie Johannes 1
⁷ Johannes 4:24, Johannes 14:6 

Johannes 14:6; 17:17
Wat betekent de waarheid hier?
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De vraag over de persoonlijkheid van de heilige Geest is belangrijk en heeft grote prak-
tische gevolgen. ‘Als hij alleen een goddelijke kracht is, en we denken aan hem als een 
onpersoonlijke invloed, dan beroven we een goddelijke persoon van het respect, de eer, 
en de liefde die hem toekomt.’8 

Als we de heilige Geest alleen maar zien als een mysterieuze goddelijke kracht zal onze 
gedachte misschien zijn: ‘Hoe kan ik meer van de heilige Geest krijgen?’ Maar als we 
de heilige Geest zien als een goddelijk Persoon zullen we onszelf afvragen: ‘Hoe kan 
de heilige Geest meer van mij krijgen?’ Het cruciale punt is: ‘Wil ik meer van de heilige 
Geest of wil de heilige Geest meer van mij?’ Vecht u tegen zijn invloed of bent u bereidt 
hem te volgen in gehoorzaamheid? Wilt u de heilige Geest gebruiken voor uw plannen 
of bent u afhankelijk van hem zodat hij u kan vormen naar het beeld van Jezus Christus 
en kan doen wat hij voor u in gedachten heeft? Neemt u het feit serieus dat uw lichaam 
een tempel is van de heilige Geest die u gekregen hebt van God. Bent u bereid God te 
eren met de manier waarop u leeft? 

Lees Romeinen 5:5 en Efeziërs 2:18-19. Hoe zijn de heilige Geest en Gods liefde 
met elkaar verbonden? Welke impact heeft dit op u persoonlijk en op de kerk?

Alleen personen kunnen bewust kiezen om met elkaar samen te werken. Wij zijn uitgeno-
digd om samen te werken met de heilige Geest terwijl hij ons persoonlijk en als Gods kerk 
leidt en vormt. Als wij de heilige Geest niet accepteren als persoon van de Drie-eenheid 
zal het makkelijker voor ons zijn om hem te negeren. Het zal makkelijker zijn om onze 
oren te sluiten voor zijn uitnodiging en ons hart te sluiten voor zijn leven veranderende 
invloed. En omdat wij gevallen, door zonde beschadigde wezens zijn die Gods genade 
nodig hebben, is het laatste wat wij moeten doen de heilige Geest negeren. We moeten 
meer van onszelf aan hem geven. 

‘Wij kunnen de heilige Geest niet gebruiken. Hij moet ons gebruiken.’9 Wat denkt 
u dat Ellen White hiermee bedoelde? Hoe kan de heilige Geest ons gebruiken? 

⁸ LeRoy Edwin Froom, The Coming of the 
Comforter, bladzijde 40

⁹ Ellen G. White, De Wens der Eeuwen,  
bladzijde 561

WAT MAAKT HET UIT?

DONDERDAG 26 JANUARI | BIJBELLES  

Romeinen 5:5, Efeziërs 2:18,19
Hoe is de liefde van God verbon-

den aan de heilige Geest?
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BIJBELLES | VRIJDAG 27 JANUARI

VERDERE 
STUDIE
Lees Ellen G. White, De Wens Der Eeuwen, 
blz. 669-672, waar ze spreekt over de 
heilige Geest. Lees ook Evangelism, 
blz. 613-617.

‘Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op 
de aarde. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest, en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.’’10 
Toen Jezus hen de opdracht gaf om 
te dopen, zei hij, ‘in de naam van de 
Vader, de Zoon en heilige Geest’. Hij zei 
niet ‘namen’ maar ‘naam’. Zoals de les 
van deze week heeft aangetoond stelt 
niemand vragen over de persoonlijkheid 
van de Vader en de Zoon, waarom zou 
iemand dan vragen stellen over de heili-
ge Geest? Volgens de Bijbel hebben wij 
de liefdevolle, zorgzame en troostende 
aanwezigheid van God zelf aan het werk 
in ons en door ons. Dat is wie de heilige 
Geest is en wat hij doet. Hoe veel fijner 
is het om te weten dat deze aanwezige 
een persoon is, net als de Vader en Jezus 
dat zijn. Ja, het is moeilijk om volledig te 
begrijpen maar dat geeft niet. Als we 
de basis van licht of wind al niet volledig 
begrijpen hoeveel moeilijker is het dan 
om de natuur van de heilige Geest te 
begrijpen? 

10 Matteüs 28:18-20

GESPREKSVRAGEN

  Bespreek in uw groep uw antwoord 
op de vraag van woensdag. 
Waarom zou Jezus de waarheid 
zijn? Hoe begrijpen wij de waarheid 
op die manier in plaats van dat het 
slechts beweringen zijn? 

  Ellen G. White schreef: ‘We moeten 
ons realiseren dat de heilige Geest, 
die net zo goed een persoon is 
als God een persoon is, wandelt 
over deze gronden.’11 Wat vertelt 
dit ons over de realiteit en de 
aanwezigheid van de heilige Geest?  

 Neem de karakteristieken van de 
heilige Geest die we deze week 
gevonden hebben nog eens door. 
Welke zijn het meest rustgevend 
voor u? Welke betekent het meeste 
voor u? Bespreek in uw groep 
waarom u hiervoor gekozen hebt.  

 Waar kunt u zich beter in vinden, 
een onpersoonlijke kracht of een 
persoonlijkheid? Waar baseert u uw 
antwoord op? 

11 Ellen G. White, Evangelism, bladzijde 616

04

Johannes 15:26; 16:13
Welke functie heeft de heilige 

Geest?
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Johannes 14:16-18, 25:26

De persoonlijkheid van de heilige Geest

IJSBREKERVRAAG
Je hebt gehoord van een heel aardige persoon. Je mobieltje gaat. Het blijkt het juist die 
persoon te zijn. Zij/hij nodigt u uit om ergens wat te gaan eten? Hoe reageert u?

IK VERKEN
Hoofdstuk 14 van het evangelie van Johannes is een thematische eenheid en daarmee 
moeten we rekening houden om de verzen 16-18 goed te begrijpen. Jezus spreekt met 
zijn leerlingen om hen voor te bereiden op zijn vertrek en hen te bemoedigen. Hij gaat 
terug naar zijn Vader. Het verdriet over zijn vertrek zal veranderen in vreugde.1 Jezus zal 
zijn werk voortzetten via zijn leerlingen en zelfs nu via zijn volgelingen in onze tijd. Onze 
studie van vandaag over ‘de persoonlijkheid van de heilige Geest’ moet worden geplaatst 
in de context van de verzen 16 tot 31.

IK BESTUDEER
 Lees Johannes 14:16-31 en zie om welke personen het gaat. Welke conclusies trekt u 
met betrekking tot de rol en de plaats van de heilige Geest? Welke banden verenigen 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest in deze teksten?
 Aan het einde van Jezus’ oproep over de taak die hij ons geeft in vers 12 spreekt hij in 
vers 16 over een ‘andere pleitbezorger’.  Wat betekent die uitdrukking? Welke gevolgen 
heeft dit voor mijn dagelijks leven? Het lezen van de verzen 16 tot 24 moet daar uitsluitsel 
over kunnen geven.
 De uitdrukking ‘De Geest van de waarheid’ in vers 17 komt alleen bij Johannes voor. 
Wat wordt bedoeld met die term? Verbind deze uitspraak met vers 6.
 Wat zegt Jezus allemaal over de Geest? 
 Probeer de verschillen de aspecten van deze fascinerende persoon te ontdekken. Zie 
ook 15:26; 16:7-11, 13-15. Wat zijn de drie belangrijkste functies van de heilige Geest?
  Jezus gaat afscheid nemen, maar hij verzekert zijn leerlingen: ‘Ik laat jullie niet als wezen 
achter’.2 Jezus vereenzelvigt de komst van de heilige Geest met zijn aanwezigheid 
bij zijn leerlingen. Hoe moeten we de plaats van de heilige Geest begrijpen? Neemt 
hij de plaats van Jezus in? Is hij simpelweg de opvolger van Jezus, die hem bij diens 
afwezigheid vervangt? Welke rol speelt de Vader? Op welke manier is dit van belang 
in mijn leven als gelovige?
  Johannes 15:26, 27 vertelt ons meer over de plaats en de taak van de leerlingen in de 
wereld. Wat verstaat Johannes onder ‘getuigen’? Waarom hebben we de heilige Geest 
nodig om het woord in de wereld uit te dragen? Welk doel heeft het getuigen van de 
leerlingen? Wat is voor Jezus de basis van dit getuigenis?

 
 
 
 
 

¹ Johannes 16:16-33
² Johannes 14:18

Matteüs 28:18-20
Hoe verbindt Jezus zijn opdracht 

aan de heilige Geest?
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IK OVERDENK …
‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen 
gevaar want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij 
geven mij moed’.1 

¹ Psalm 23:4

IK PAS TOE
 God de Vader heeft de Geest gegeven op dat Jezus in ons leven aanwezig zal kunnen zijn. 
Hij moet een levende en inspirerende werkelijkheid zijn. Welke fundamentele eigenschap 
moet ons met hem verbinden, opdat de aanwezigheid van Jezus werkelijkheid kan zijn?
  Johannes beschrijft de heilige Geest niet als een invloed die ons in vervoering brengt, 
zoals men in sommige kringen denkt. Op welk gebied beïnvloedt de Geest? Emoties, 
gehoorzaamheid, hoop, het verlangen de Bijbel beter te leren kennen, een harmonieus 
gezins- en familieleven, een goed gemeenteleven, de bereidheid tot luisteren, God 
ontmoeten, een geestelijke band met onze broeders en zusters . . .  ?
 Het woord pleitbezorger wordt in Johannes 14 ook wel weergegeven als trooster. 
 Wanneer hebt u de aanwezigheid van de Geest van Jezus ervaren als uw pleitbezorger 
of als uw trooster? Hoe stel ik mij open voor de invloed van de heilige Geest? Door 
ernaar te verlangen of door attent te zijn op de noden van mensen om me heen (zoals 
de barmhartige Samaritaan in Lucas 10:25 e.v.), door erom te bidden . . . ? Onder welke 
omstandigheden hebt u ervaren dat u gehoor hebt gegeven aan de stem van de heilige 
Geest? (Matteüs 25:31 e.v.).
  Is het voldoende om ons door het lezen van de Bijbel innerlijk te laten verlichten om 
de Geest te ontvangen? Brengt dat niet het risico dat we bepaalde Bijbelse waarheden 
opzijschuiven, omdat ze niet met onze gevoelens overeenstemmen? Is het voldoende 
ons tevreden te stellen met de intellectuele kennis die het gevolg is van ons Bijbellezen? 
De apostel Petrus zegt: ‘Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, 
die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen’ (Handelingen 5:32). ‘Zij luisterden 
vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie, en bestudeerden dagelijks de 
Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd’ (Handelingen 17:11).

04

VERDIEPING | SABBAT 23 JANUARI
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WIE IS DE GEEST?

Openingsvraag
Welke dingen geven vrede met God volgens de clip: ‘The peace of God, hidden in 
my heart’. Bespreek met elkaar en deel ervaringen met elkaar. Bedenk: wat voor 
de één werkt hoeft niet voor de ander te werken.
Lees samen Johannes 14:15-18, 25 en 15:26

IJsbrekervraag
Wie heeft jou ooit het beste raad gegeven. Maakt dit die persoon bijzonder? Welke 
band heb je met hem/haar? Bespreek met elkaar.

Inspiratie 
‘Hij zal aan jullie de waarheid over mij bekend maken.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: Johannes 14:15. Hoe moeten de leerlingen liefde aan elkaar geven? Zie 
Johannes 13:34. Hoe aan Jezus? Zie Johannes 14:15. Waarom wordt dit idee vier 
keer herhaald? Zie Johannes 14:15, 21, 23-27.
 Maandag: Johannes 14:16. Wat leer je over de heilige Geest in dit vers? Hij wordt 
een ‘pleitbezorger’ genoemd in de NBV en een ‘helper’ in de BGT. Zoek op wat 
het Griekse woord allemaal betekent: http://biblehub.com/greek/3875.htm: 
advocaat, bemiddelaar, trooster, helper. Welke omschrijving vind jij het beste 
passen voor de Geest? Waarom?
 Dinsdag: Johannes 14:17-18. Waarom kan de wereld de Geest niet ontvangen, 
niet zien en niet kennen? Lees 1 Korintiërs 2:14-16. Wat zou dat betekenen? Neem 
bijvoorbeeld de sabbat. Wat ga je begrijpen van de sabbat als je gelooft in God? 
Waarom kun je dat niet begrijpen als je niet gelooft?
 Woensdag: Johannes 15:26. Wat zegt het over iemand als hij iemand anders kan 
overtuigen? Welke eigenschappen moet die persoon dan bezitten? Maak een 
lijstje van communicatievaardigheden die iemand moet bezitten om iemand 
anders te overtuigen.

Toepassing 
 Donderdag. Wat doe jij om liefde te geven aan anderen? Wat moet je daarvoor 
juist wel of niet doen? Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Welke kenmerken van de Geest heb jij in jouw geloofsleven ervaren: 
advocaat, bemiddelaar, trooster of helper? Waarom weet je dat? Leg uit aan 
de groep.
 Sabbat. In hoeverre denk jij dat je geestelijke dingen begrijpt? Hoe zou je daar 
verder in kunnen groeien? Wat zou je daarvoor wel of niet moeten doen?

Opdracht
Bekijk deze clip: www.ted.com/playlists/362/for_those_who_want_to_break_out. 

¹ Johannes 15:26, BGT

SABBAT 28 JANUARI | JONGERENLES
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LEZEN: 
Marcus 1:8, Efeziërs 5:18, Handelingen 13:52, Lucas 11:8-10, Handelingen 5:32,  
Galaten 5:16-26  

KERNTEKST: 
‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben 
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Johannes 10:10

DE DOOP EN DE GEEST
Als christenen moeten we gevuld worden door de heilige Geest. Zonder hem is ons 
getuigenis zwak en ons christelijke leven alleen maar een last. We kunnen wel geleerd zijn, 
getalenteerd zijn of kunnen goed spreken, maar zonder de Geest kunnen we het leven 
niet ervaren zoals God het bedoeld heeft. We zullen niet verzekerd zijn van verlossing en 
zullen niet de blijdschap voelen bij het dienen van onze God. Dan zijn we alleen christenen 
in naam. Een christen in naam alleen is geen echte christen. 

Jezus wil dat wij ons leven voluit leven. Hij wil ons het leven geven zoals het bedoeld is. 
Een vol en betekenisvol leven, omdat het geworteld is in de Bron van het leven: Jezus 
Christus. Hij is de Schepper van het leven en de enige weg naar een eeuwig leven. ‘Jezus 
zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door 
mij.’1 Deze vervulling is alleen mogelijk door hem te volgen en dit kan alleen door het 
werk van de heilige Geest in ons leven. 

Deze week zullen we leren over wat de Bijbel zegt over de doop van de heilige Geest 
en wat het betekent om vervuld te worden door hem. We zullen kijken naar bewijs dat 
bevestigt dat wij gevuld zijn met de heilige Geest.

¹ Johannes 14:6
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT 
4 FEBRUARI

BIJBELLES | 29 JANUARI – 4 FEBRUARI 
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Lees Marcus 1:8 en vergelijk deze met Matteüs 3:11, Lucas 3:6 en Johannes 1:33.
Welk ander inwijdingsritueel hoort bij de doop met de heilige Geest? 

In het Nieuwe Testament zijn er maar zeven stukjes tekst te  vinden waarin wordt gesproken 
over dopen met de heilige Geest. Vier van deze stukjes tekst gaan terug naar Johannes 
de Doper en wijzen naar Pinksteren. Hier werd de heilige Geest gegeven om het begin 
van ‘de laatste dagen’ van de verlossing in te leiden. 

Johannes gebruikt echter geen toekomende tijd als hij spreekt over de doop met de heilige 
Geest. Dit wordt in andere evangeliën wel gedaan. Johannes gebruikt een onvoltooid 
deelwoord, wat wijst naar iets dat nog steeds bezig is.2 Dezelfde werkwoordsvorm wordt 
gebruikt door Johannes een paar verzen daarvoor, in Johannes 1:29. Hier praat hij over 
andere belangrijke werken van Jezus zoals het wegnemen van de zonden van de wereld. 
Het doel van Jezus is om onze zonden weg te nemen en ons te vullen met de heilige 
Geest. Dit doel wordt in Handelingen 2:38 beschreven. Nadat hun ogen geopend werden, 
ontvingen de discipelen vergeving van zonden en de heilige Geest. Dezelfde ervaring 
wordt in Handelingen 10:43-44 en later in Handelingen 11:16 beschreven. Waterdoop staat 
bekend als doop van bekering.3 Wanneer we spijt hebben van onze zonden en worden 
gedoopt in de naam van Jezus, ontvangen we de heilige Geest.4 In het Nieuwe Testament 
hoort het ontvangen van de heilige Geest en dopen bij elkaar.  Ze geven onze nieuwe 
geboorte aan. Door de doop horen wij bij Christus en Jezus geeft ons de heilige Geest. 
Zodat wij door zijn kracht kunnen leven en het goede nieuws kunnen brengen. De doop 
van de Geest is geen werk van genade die sommigen verbinden aan wonderbaarlijke gaven. 

In Korintiërs 12:13 denkt Paulus niet aan de bijzondere ervaring van Pinksteren, maar 
aan hoe gelovigen dit ervaren.  Hij zegt dat wij allemaal door één Geest in één lichaam 
worden gedoopt. We zijn gemaakt om van één Geest te drinken. Paulus legt nadruk op 
eenheid. Het word ‘al’ is cruciaal. Paulus verbindt het geloof in het lichaam van Christus 
met de doop door de Geest.

Wat is uw eigen ervaring met gedoopt worden door de heilige Geest? Wat is zijn 
bedoeling voor uw leven? Hoe zou het zijn zonder zijn werk in uw hart? 

2  Johannes 1:33
3  Handelingen 19:4
4  Handelingen 2:28-39

DE DOOP MET DE GEEST

ZONDAG 29 JANUARI | BIJBELLES  

Marcus 1:8, Matteüs 3:11, Lucas 3:6, 
Johannes 1:33 Wat hoort bij de 

doop met de heilige Geest?
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Lees Efeziërs 5:18, Handelingen 13:52 en Romeinen 8:9. Wat betekent ‘gevuld 
worden door de heilige Geest? Hoe merkt u dit in uw leven?

Als we gedoopt zijn en bij Jezus horen, zouden we in de kracht van de Geest moeten 
leven. Voordat dit kan gebeuren zullen we eerst gevuld moeten worden met de Geest. 
Er zijn veel verwijzingen in het Nieuwe Testament waarin mensen gevuld worden met de 
Geest.5 Apostel Paulus gebruikt het woord ‘gevuld’ om duidelijk te maken dat u volledig 
open moet staan voor de leidende invloed van de heilige Geest. Zodat Gods werk kan 
slagen in uw leven. 

Als wij toegeven aan de invloed van alcohol, zal ons lopen, praten en onze gedachten 
negatief worden beïnvloed. Wanneer we gevuld zijn met de heilige Geest, geven we ieder 
deel van ons leven aan hem. Aan zijn invloed, zodat ons lopen, praten en onze gedachten 
Jezus zullen weerspiegelen.

De Geest leidt tot vernieuwing en wordt gegeven door te luisteren en te geloven.6 Maar 
we moeten de heilige Geest elke dag blijven zoeken. We kunnen niet leven van een 
bijzondere ervaring van een jaar geleden of gisteren. We hebben de heilige Geest iedere 
dag nodig, want iedere dag brengt zijn eigen uitdagingen. 

In de brontekst van Handelingen 13:52 staat ‘gevuld worden met de heilige Geest’ in de 
onvoltooide tijd. Het betekent letterlijk: ‘voortdurend vervuld worden’. Gevuld worden 
met de heilige Geest is niet eenmalig. Het is iets dat we iedere dag moeten zoeken en 
ontvangen. Dit moet zo vaak gebeuren dat ieder deel van ons leven gevuld is met zijn 
aanwezigheid. Zo zijn we in staat te leven zoals we horen te leven. 

Gevuld worden met de heilige Geest betekent niet dat wij meer van hem ontvangen, 
maar dat hij meer van ons ontvangt. Alleen als wij ieder aspect van ons leven aan de 
Geest geven, kan hij het gebruiken voor Gods glorie. 

‘Ik wil benadrukken, dat degenen die in Jezus blijven in hun hart, door het geloof, eigenlijk 
de heilige Geest hebben ontvangen. Ieder individu die Jezus als zijn persoonlijke redder 
ontvangt, krijgt net zo zeker de heilige Geest om zijn raadsman, heiligmaker, gids, en 
getuige te zijn.’7

⁵ Lucas 1:41, 67; Handelingen 2:4; 4:8, 31; 
9:17; 13:9

⁶ Galaten 3:2, 3:14, Titus 3:5, 6
⁷ Ellen G. White, Manuscript Releases, deel 14, 

bladzijde 71

GEVULD WORDEN MET 
DE HEILIGE GEEST

Efeziërs 5:18, Handelingen 13:52, 
Romeinen 8:9 Wat merk ik van de 

heilige Geest?
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Gods woord wijst naar bepaalde voorwaarden die nodig zijn zodat de heilige Geest in ons 
kan wonen. We zullen naar deze punten kijken in de komende twee dagen. 

Lees Handelingen 2:37, 38. Wat is de eerste voorwaarde voor het ontvangen 
van de heilige Geest?

Eén voorwaarde voor het ontvangen van de heilige Geest is spijt. Het horen van Gods 
Woord laat ons geweten spreken en leidt naar besef van onze zonden. Echte spijt is meer 
dan alleen spijt hebben over de directe gevolgen van uw zonde. Het is een verandering 
van hart en geest. Zo gaan we zien wat zonde echt is: een opstand tegen God. De enige 
manier om echte spijt te ervaren, is om aangeraakt te worden door de liefde van God. 
‘Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet 
dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?’8

Lees Galaten 3:14 en Jakobus 1:6-8. Waarom kunnen we de heilige Geest niet 
ontvangen zonder het vertrouwen in Gods Woord? 

Jezus had beloofd de heilige Geest te sturen als zijn vertegenwoordiger. In geloof ont-
vangen we het beloofde cadeau. Maar als we twijfelen aan Gods belofte en zijn Woord, 
kunnen wij dit niet ontvangen. Dan zijn we besluiteloos en kunnen we niet verwachten 
ook maar iets te ontvangen van God. Geloof is meer dan mentaal tevreden zijn. Het is 
ons leven op het spel zetten, vertrouwen hebben dat God zijn woord houdt. Dat hij ons 
niet teleur zal stellen, ongeacht wat er gebeurt.

Lees Lucas 11:5-10. Waarom kan volhoudend bidden een groot verschil maken? 

God geeft ons graag de heilige Geest. God is goed en welwillend, meer dan wij dat 
ooit tegen onze eigen kinderen kunnen zijn. Ons volhoudend bidden verandert niet de 
gedachten van God. Gebed brengt God niet naar ons, maar brengt ons naar God. Onze 
gebeden laten onze vastberadenheid zien en bereiden ons voor op het cadeau. 

Hoe kunnen we leren meer gemotiveerd, ijverig en vol overgave te bidden? 
Waarom is het belangrijk dat we dit leren?

⁸ Romeinen 2:4

VOORWAARDEN

DINSDAG 31 JANUARI | BIJBELLES  

Handelingen 2:37,38
Hoe kan ik de heilige Geest 

ontvangen? 
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Lees Handelingen 5:32. Waarom is gehoorzaamheid aan Gods Woord belangrijk 
om de Geest te kunnen ontvangen?

De Geest is beloofd aan iedereen die God gehoorzaamt. In de Bijbel gaan liefde en gehoor-
zaamheid samen. Echt geloof word uitgedrukt in gehoorzaamheid. Als we God met heel ons 
hart vertrouwen, gehoorzamen wij zijn geboden. Jezus zei: ‘Wanneer iemand mij liefheeft 
zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen 
bij hem komen en bij hem wonen.’9 De Bijbel vertelt ons dat degenen die zeggen ‘Ik heb 
God leren kennen,’ en zich niet houdt aan zijn geboden, een leugenaar is. De waarheid is 
niet in hem. Maar wel in degene die zijn Woord houdt. In hem zal Gods liefde leven. Dat 
zijn sterke woorden. In Johannes staat: ‘Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en 
God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.’10 
Wanneer we doen wat God van ons vraagt, zullen we vrede hebben in ons hart.

Lees Judas 18-21. Waarom moeten we iedere vorm van onreinheid ontwijken om 
met de Geest gevuld te worden? 

Wij zijn wel in de wereld maar niet van de wereld. De heilige Geest stimuleert ons voort-
durend dichter bij God te leven en onze zonden na te laten. Daarom moeten we onszelf 
vullen met Gods liefde en contact maken door gebed. Hierdoor krijgen we kracht een 
beter leven te leiden en de geest van kracht, liefde en discipline laten werken.11 Alleen 
door met Gods hulp onze slechte kanten aan te pakken kunnen we de mensen worden 
die we moeten zijn. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Het gevecht ontstaat in onze 
keuze om ons op Christus te richten. Hij heeft de prijs betaald. Wij volgen hem. Het is 
onze eigen keuze.

‘Er is geen grens aan de bruikbaarheid van iemand die, door zichzelf opzij te zetten, ruimte 
maakt voor de werking van de heilige Geest in zijn hart, en een leven leeft dat volkomen 
aan God is gewijd.’12

Hoe kunnen we deze woorden uit de Wens der Eeuwen toepassen in ons eigen 
geestelijke leven?

⁹ Johannes 14:23
10 1 Johannes 3:24
11 2 Timoteüs 1:6-7
12 Ellen G. White, De Wens der Eeuwen,  

bladzijde 199

VOORWAARDEN, 
VERVOLG

Judas 18-21
Waar moet ik mij door laten 

leiden en waarom?
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ZELFZUCHTIG LEVEN

DONDERDAG 2 FEBRUARI | BIJBELLES  

Lees Galaten 5:16-26 en vergelijk met Efeziërs 5:1-9, 17-20. Schrijf de verschillen op 
tussen een zelfzuchtig leven en een leven dat gevuld is met de Geest.

Galaten 5:16-26, Efeziërs 5:1-9, 17-20
Wat is anders in een leven met de 

heilige Geest?

Zelfzuchtig persoon

Verlangens die zondig zijn

Wordt geleid door passies vol zonde

Maakt misbruik van zijn/haar vrijheid en 
wordt verslaafd aan zondigen

Is ongehoorzaam aan Gods wil

Is genotzuchtig

Toont de gevolgen van zonde

Herkent de noodzaak voor vergeving niet 
en verheerlijkt zichzelf

Leven met de heilige Geest

Verlangens die zonder zonden zijn

Wordt geleid door de Geest

Is vrij van de slavernij van zonden en is vrij 
in de naam van Jezus

Is gehoorzaam aan Gods wil

Is zelfopofferend

Toont het volgen van de Geest

Herkent de noodzaak voor vergeving en 
prijst Jezus voor zijn offer

Het leven van een persoon die niet leeft met de Geest, verschilt van het leven en de 
waarden van iemand die gevuld is met de Geest.
Het leven van een persoon die gevuld is met Gods Geest, is gevuld met gehoorzaamheid 
voor Gods wet en zachtaardige geest met medeleven voor anderen.13 Na het ontvangen 
van nieuwe gedachten, blik op het leven en een nieuw hart, verandert ons gedrag en onze 
waarden. We willen niet meer leven op eigen kracht maar onszelf geven aan de heilige Geest.14

 
We bezitten geen kracht om onszelf te veranderen, omdat wij gevuld zijn met zonden. De 
vernieuwende kracht moet van God komen. De verandering in ons kan alleen succesvol 
zijn door de heilige Geest. Onze slechte gewoontes zelf aanpassen maakt ons geen 
christenen. Dit kan alleen door een hart, vernieuwd door de heilige Geest.

Dit is levenslang werk, dat zijn hoogte- en dieptepunten zal hebben. Het is een zware taak 
die God zal uitvoeren als wij ons overgeven aan Hem. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij die 
dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.’15

Wanneer ziet u in uw leven uw zelfzuchtige, egocentrische deel naar boven komen? 
En wanneer ziet u dat uw leven reflecteert in het werk van de heilige Geest in u? 
Wat vertelt uw antwoord over u en de keuzes die u moet maken? 

13 2 Korintiërs 5:14
14 Galaten 3:3
15 Filippenzen 1:6
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Het is natuurlijk voor een mens om con-
trole over zijn leven te zoeken en door 
eigen inspanning dingen te bereiken. 
Terwijl velen hun leven toewijden aan 
de zoektocht naar controle, hebben 
anderen een ongezonde angst voor het 
verliezen van controle. Dit menselijke 
dilemma vindt een antwoord bij God. Hij 
wil dat u hem volledige controle geeft. 
Hij houdt van u en kent u als geen ander. 
Dit opent voor hem de deur om in uw 
leven te werken. Door de deur open te 
zetten voor Gods heilige Geest kunnen 
wij een zegen zijn voor anderen. God 
dringt zich aan niemand op. Om vrij te 
zijn in Christus hebben we een gevoel 
van verlating nodig. We moeten onze 
zonden achter ons willen laten. Om echt 
vrij te zijn, moeten we ons overgeven aan 
de controle van de heilige Geest. Dit is 
geen tegenstrijdigheid. Onze vrijheid ligt 
in de bevrijding van onze veroordeling 
en zonden. Deze zouden ons altijd tot 
slaaf maken en naar de dood leiden. 
Door u over te geven aan God en de 
weg vrij te maken voor de heilige Geest, 
bent u niet alleen maar bevrijd. Uw leven 
wordt niet meer geleid door het ver-
keerde, maar door de Geest.16 Dat is de 
beste vrijheid die wij, als zondenaren, 
ooit kunnen meemaken. 

 

16 Romeinen 8:1

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

  Sommige mensen denken dat 
vrijheid bestaat uit alles kunnen 
doen wat je wilt. Wat is er mis met 
dit beeld vanuit een christelijke 
perspectief? Wat is het bijbelse idee 
van ware vrijheid?17 

 Waarom is het belangrijk onszelf aan 
de kant te zetten en ons leven te 
wijden aan God, voordat de heilige 
Geest in ons kan werken? Wat zou 
God kunnen doen waardoor u uzelf 
aan de kant kan zetten om een 
zegen voor anderen te zijn? Zie ook 
het citaat van E.G. White.18  

  Vergelijk beide levens uit de tabel 
van donderdag. Bespreek met uw 
sabbatschoolgroep wat de grootste 
zegen van een leven met de heilige 
Geest is. 

17 Psalmen 119:45, Lucas 4:18, Johannes 
8:34-36, 2 Korintiërs 3:17, Galaten 5:1
18 ‘Het christelijk leven is geen verandering 
of verbetering van het oude leven, maar 
een verandering van natuur. Het betekent  
de dood voor het eigen ik en voor de zonde, 
en een volkomen nieuw leven. Deze ver-
andering kan alleen tot stand gebracht 
worden door de krachtdadige werking 
van de Heilige Geest.’ Ellen G. White,  
De Wens der Eeuwen, bladzijde 132.  
(Noot van de uitgever: Filippenzen 2:13 geeft 
aan dat God zowel het willen als het handelen 
bij ons teweegbrengt. Dat zou betekenen 
dat God de eerste is die een stap zet naar de 
mensen toe.)
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Galaten 3:14, Jakobus 1:6-8
Waarom moeten we Gods Woord 

vertrouwen?
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Handelingen 11:15-18

De doop en de vervulling met de Geest

IJSBREKERVRAAG
Je krijgt bericht van een vriend of een vriendin die in een ander werelddeel woont, dat 
hij/zij u over twee weken komt bezoeken. Hoe gaat u hem/haar ontvangen ?

IK VERKEN
Onze tekst komt aan het slot van een lang verhaal in het boek Handelingen over de 
bekering van de centurion Cornelius en over de mensen die in zijn huis bijeen waren. Dit 
verhaal vormt de sleutel om de theologische positie van de schrijver van dit Bijbelboek te 
kunnen begrijpen. Het betreft de aanvang van de derde fase van de zending van de eerste 
christenen, namelijk de evangelieverkondiging aan de volkeren oftewel de niet-joden. 
Eerst kwamen de vrome Joden in Jeruzalem, en toen de mensen aan de rand van het 
Jodendom in Judea en Samaria. Dit volgde het schema van Handelingen 1:8.

IK BESTUDEER
 Om de tekst van vandaag goed te kunnen begrijpen moet u eerst het gehele verhaal lezen, 
van Handelingen 10:1 tot aan 11:18, en ook de implementatie ervan na de vergadering 
in Jeruzalem (Handelingen 15:7-11). Het woord ‘volkeren’, in het Grieks, ta ethnê, is een 
vertaling van het Hebreeuwse woord,  goyim, dat verwijst naar heidenen, de niet-joden, 
degenen die niet tot het uitverkoren volk behoren en niet verkozen zijn door God.
 De komst van de heilige Geest wordt in dit tekstgedeelte beschreven als neerdalen (11:15), 
gedoopt worden met de Geest (11:16), een geschenk van God (11:18). Een vergelijking 
van Handelingen 1:5 met 2:4 laat zien dat voor Lucas gedoopt zijn door, of vervuld zijn 
met de Geest, verwijst naar de Pinkerervaring. 
 Kunt u de uitdrukking ‘vervuld zijn van de Geest’ (Handelingen 4:31) verklaren zonder 
ervan uit te gaan dat bij het Pinksterfeest de Geest het leven van de apostelen had gevuld?
 Maak een lijstje van alle verschijnselen die zich, volgens bovenstaande teksten, hebben 
voorgedaan bij het ontvangen van de heilige Geest.
 Wie is er, volgens deze context, in de verzen 15-17 aan het woord? Tot wie en waarom? 
Wat is het belangrijkste resultaat volgens dit deel van het verhaal in vers 15?
 Welk verband is er tussen dit resultaat en het getuigenis van Petrus bij Cornelius? Herlees 
Handelingen 10:33-44. Ziet u een verschil tussen dit betoog en de samenvatting ervan 
in 11:15?
 Herlees Handelingen 10:46 en 47 en 2:11. Naar welk begin verwijst de vergelijking van 
deze gebeurtenis aan het einde van 11:15?
 Ontdek, zo nodig met behulp van een concordantie, welke uitspraak Petrus zich in 11:16 
herinnert. Naar welke bekende teksten verwijst Petrus? Welk sleutelwoord doet in het 
bijzonder denken aan de gave van de Geest ten tijde van het Pinksterfeest?
 Wie is verantwoordelijk voor de gebeurtenis waarover Petrus spreekt in Handelingen 
11:17? Aan welke voorwaarden moesten de eerste dopelingen voldoen om de Geest 
te kunnen ontvangen? Wie was ervoor verantwoordelijk dat Petrus werd beschuldigd? 
Zie Handelingen 11:2-3 en 17.

Lucas 11:5-10
Welk verschil kan bidden maken?
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IK BID …
Heer, ik dank u dat u me hebt gevuld met uw Geest op 
het moment dat ik mijn leven in uw handen heb gelegd. 
Vul mijn dag vandaag met uw tegenwoordigheid. 
Laat me oplettend zijn, zodat ik hoor wat de Geest mij 
wil zeggen, en laat mij openstaan voor zijn raad, om 
volledig met u te kunnen samenwerken bij het doen 
van wat u vandaag voor mij in petto hebt en om ten 
minste één persoon met mijn woorden en daden te 
kunnen helpen. Ik vertrouw op u. 
Amen.

05

 Hoe lost de zaak betreffende de beschuldiging tegen Petrus zich op in Handelingen 
11:18? Wat is het beslissende argument? Wat is volgens de slotwoorden van 11:18 de 
betekenis van de gebeurtenis waarvan Petrus sprak? Wie komt tot die conclusie? Wat 
heeft men geconstateerd?

IK PAS TOE 
 Wat zijn de belangrijkste dingen in mijn leven die ik aan God kan toeschrijven? In welke 
gevallen ging het niet om een verhoring van mijn gebeden maar om een initiatief van 
God zelf? En in het leven van de gemeente waartoe ik behoor?
 Ben ik gedoopt? Heb ik bij mijn doop de heilige Geest ontvangen? Waarom kan ik die 
vragen met zekerheid beantwoorden? Hebt u tenminste één van de verschijnselen van 
het ontvangen van de heilige Geest in  uw leven kunnen waarnemen? Zo ja, welke? Zo 
niet, hoe verklaart u dat?
 Denkt u dat u de heilige Geest niet hebt ontvangen, ondanks het feit dat bent gedoopt? 
Kan iemand bekeerd zijn en toch de heilige Geest niet hebben ontvangen?
 Voor discussie in uw groep: Moet u bidden om de heilige Geest (vgl. Lucas 11:13) of 
rustig afwachten tot de Geest op u ‘valt’ (vgl. Handelingen 11:15), of moet u—zonder 
een duidelijke ervaring—simpelweg geloven dat u de Geest bezit en leven op basis 
van zijn aanwezigheid en zijn werkzaamheid in u?



DE KRACHT VAN GODS GEEST

Openingsvraag
Wat heb je geleerd van de TEDtalk van Rosie King? Bespreek met elkaar.
Lees samen Handelingen 11:15-18

IJsbrekervraag
Wat was op school een foute groep jongelui om mee om te gaan? Deed je het 
toch? Vertel.

Inspiratie
‘God geeft dus ook aan andere volken de kans om een nieuw leven te beginnen 
en gered te worden.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: vers 15. Hoe belangrijk is de gave van de heilige Geest in Petrus’ 
argumentatie? Waarom was dit zo overtuigend voor de gelovigen in Jeruzalem? 
Wat veranderde er door de uitstorting van de Geest in Handelingen 2? Lees 
Handeling 2:1-4. Waarom was dit zo belangrijk voor de apostelen? 
 Maandag: vers 16. Lees Handelingen 1:4-5. Op welke belofte moesten ze wachten? 
Lees Lukas 24:49. Wat betekent: ‘met kracht bekleed’? Wat zou de Geest voor 
hen doen? Leg uit.
 Dinsdag: vers 17. Waarom ziet Petrus de gave van de heilige Geest als een 
geschenk? Wat voor geschenk zou hij bedoelen? In wat voor opzicht is ‘met 
kracht bekleden’ een geschenk? Waarom?
 Woensdag: vers 18. Waarom zijn de apostelen gerustgesteld? Waar waren ze 
bang voor, zie Handelingen 11:2-3? Hoe interpreteren ze de gebeurtenissen in 
vers 18? Waarom is dit zo bijzonder voor hen? Zie ook Handelingen 10:15.

Toepassing 
 Donderdag. Hoe belangrijk is de leiding van de heilige Geest in jouw leven? 
Welke aanwijzingen heb je dat de Geest zich met jouw leven bemoeit? Waarom 
denk je dat? Wat vind je daarvan?
 Vrijdag. Hoe zou de heilige Geest jou kracht kunnen geven? Wat gebeurde er 
precies met Pinksteren? En welke gaven deelt de Geest allemaal uit volgens 
Paulus in 1 Korintiërs 12? Hebben die gaven ook met de kracht van de Geest te 
maken? En wat denk je van de vrucht van de Geest in Galaten 5:22? Heeft dat 
ook met kracht te maken? Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Als God volgens het tekstgedeelte van deze week ook de heidenen 
heeft geroepen, wat betekent dat dan voor de manier waarop ik tegen andere 
mensen aankijk?

Opdracht
www.whiteestate.org/books/aa/aa5.html Lees een paar bladzijden van Ellen G. 
White over de heilige Geest. Of neem hoofdstuk 5 uit het Nederlandse boek ‘Van 
Jeruzalem tot Rome’. 

¹ Handelingen 11:18, BGT

SABBAT 4 FEBRUARI | JONGERENLES
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LEZEN: 1 Petrus 1:14-16, Jesaja 6:3, Hebreeën 12:14, 1 Korintiërs 6:11, 1 Timoteüs 1:8, 
Psalmen 15:1-2. 

KERNTEKST: ‘Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, 
en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van 
onze Heer Jezus Christus.’ 
1 Tessalonicenzen 5:23

DE GEEST EN EEN 
HEILIG LEVEN
Het is makkelijk ongevoelig voor God te worden en niet meer te denken aan zonden. 
Heiligheid is een belangrijk thema in de Bijbel. Het najagen van heiligheid, om liefdevol 
en puur te zijn als Jezus, zou een prioriteit van iedere christen moeten zijn. We worden 
afgeschrikt door de: ‘Ik ben heiliger dan jij’ houding. Maar we vergeten ook wat het betekent 
om een liefdevol en heilig leven te leiden. Gods liefde en heiligheid horen samen. Zonder 
Gods heiligheid zou zijn liefde in gevaar zijn voor sentimentaliteit. Zonder zijn liefde, zou 
zijn heiligheid onbereikbaar zijn.1

De heilige Geest is gewikkeld in onze zoektocht naar heiligheid. Zijn naam is ten slotte, 
de heilige Geest en hij wordt ‘de Geest van heiligheid’ genoemd. Zijn naam herinnert 
ons er aan dat God heilig is en dat God een verlangen heeft alle zondenaren naar zijn 
beeld te maken.

Deze week zullen we een kijkje nemen naar wat het betekent heilig te 
zijn en een heilig leven te leiden. 

¹ Noot van de uitgever: heilig betekent ‘apart gesteld’. 
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Lees 1 Petrus 1:14-16. Waarom is de motivatie voor heiligheid, de heiligheid van 
God zelf? Wat motiveert u voor een heilig leven? God is heilig, wat betekent dat? 

Het is normaal om de nadruk te leggen op Gods liefde en zijn heiligheid te negeren. God 
is liefde, maar de link tussen God en heiligheid wordt vaak gelegd in de Bijbel.2 Heiligheid 
beschrijft zijn pure perfectie. Gods heiligheid betekent dat hij goed is en vrij van het 
kwaad. Gods heiligheid is de perfectie van al zijn andere eigenschappen. 

Als God almacht en alwetendheid had en overal aanwezig zou zijn, maar geen heiligheid 
had, zou hij een macht zijn waar we voor zouden vrezen. Gelukkig is hij een God van wie 
wij kunnen houden.

Zijn kracht is heilige kracht. Zijn genade is heilige genade. Zijn wijsheid is heilige wijs-
heid en zijn liefde is heilige liefde. In deze betekenis is heiligheid het meest goddelijke 
woord, omdat het zijn aard laat zien. Het ontkennen van Gods heiligheid is erger dan het 
ontkennen van zijn bestaan. Het tweede maakt hem onbestaand, maar het eerste maakt 
hem een God zonder liefde, een afschuwelijke God. Gods heiligheid betekent dat hij geen 
zonden heeft en volledig toegewijd is aan het zoeken van het goede. In andere woorden: 
heiligheid duidt op een relationele eigenschap en een morele eigenschap. Het bestaat 
uit het scheiden van zonde en de complete overgave aan Gods glorie. 

In Jesaja 6:3 en Openbaring 4:8 wordt God omschreven als: ‘Heilig, heilig, heilig.’ Wanneer 
bijbelse schrijvers iets belangrijks wilden benadrukken, herhaalden zij het woord om 
onze aandacht te trekken. Jezus trekt onze aandacht naar belangrijke uitspraken door 
de woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ uit te spreken.3 Van al zijn eigenschappen wordt 
Gods heiligheid drie keer achter elkaar genoemd. Dit geeft aan dat het belangrijk is. Gods 
aard is heilig. Hij is puur en goed. 

Hoe bang zou u zijn, als onze God en maker niet heilig en liefdevol was? Wat 
zegt uw antwoord over hoe dankbaar wij moeten zijn dat onze God is zoals hij is? 

² Psalmen 89:18, Jesaja 40:25, Jeremia 51:5, 
Ezechiël 39:7, Openbaring 4:8

³ Johannes 5:24, 6:47

DE HEILIGHEID VAN GOD

ZONDAG 5 FEBRUARI | BIJBELLES  

1 Petrus 1:14-16
Wat moet ik wel en wat niet doen?
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‘Hoe dichter u bij Jezus komt, des te gebrekkiger u in uw eigen ogen schijnt. Uw inzicht 
wordt scherper en uw onvolmaaktheden steken duidelijk en scherp af tegenover zijn 
volmaakte natuur. Dit is een bewijs, dat de verleidingen van de Satan hun kracht hebben 
verloren, en dat u de invloed ondervindt van de levendmakende Geest.’4

Lees Efeziërs 1:4, 5:25-27 en Hebreeën 12:14. Wat is Gods plan voor zijn volk en 
de kerk?

Heiligheid is Gods geschenk en zijn gebod. Daarom moeten wij er dagelijks voor bidden. 
Heiligheid is de vrucht van de Geest, die iedere dag in ons leven zal zijn als door de Geest 
wandelen met Christus.5 Heiligheid betekent: als Christus. Het betekent dat wij bij Jezus 
horen en steeds meer op hem zullen lijken als wij ons leven aan hem wijden. De betekenis 
die bij heiligheid hoort betekent aan de kant worden gezet voor een speciale dienst aan 
God. Aan de andere kant betekent heiligheid ook een morele en spirituele eigenschap. 
Vooral rechtvaardigheid en reinheid voor God. 

In het Nieuwe Testament worden gelovigen heilig genoemd vanwege hun unieke relatie 
met Jezus. Dit zet hen aan de kant voor een speciaal doel. Heilig zijn maakt hen niet 
moreel perfect en zonder zonden. Het verandert hen, zodat zij een puur en heilig leven 
kunnen leven. Gelovigen worden gemotiveerd om te streven naar heiligheid. Zonder 
dit zal niemand God zien.6 Gods goedkeuring voor alle gelovigen is perfect, alleen onze 
eigen groei in heiligheid is een levenslang proces. Dit proces moet verder groeien zodat 
wij meer en meer kunnen worden als het beeld van hem, die ons gered heeft. 

Er is een spanning tussen heilig zijn en het streven naar heiligheid. Hoe zal ons 
streven zijn als wij weten dat we bij God horen en dat we door hem geaccepteerd 
worden vanwege het offer van Jezus?

⁴ Ellen G. White, De weg naar Christus, 
bladzijde 63

⁵ Galaten 5:16, 22, 25
⁶ Hebreeën 12:14

DE AARD 
VAN HEILIGHEID

Efeziërs 1:4, 5:25-27; 
Hebreeën 12:14

Wat vraagt God van mij?
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Wat staat er in 1 Korintiërs 6:11, Titus 3:5 en Hebreeën 13:12 over heiligmaking? 

Onze heiligheid wordt bereikt door geloof en de kracht van de heilige Geest. De apostel 
Paulus schrijft: ‘Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent 
geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door 
de Geest van onze God.’7 Jezus brengt ons levenslange groei in heiligheid, wat ons de 
vrucht van de Geest brengt. Wij ‘zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de 
luister van dat beeld worden veranderd.’8 

Lees Galaten 5:16,17. Wat schrijft Paulus in deze verzen? 

Er is een strijd bezig in iedere gelovige. De spanning die wij allemaal voelen komt van de 
zonden in ons. De apostel Paulus wist van deze strijd wanneer hij tegen het eind van zijn 
leven zei: ‘Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding 
is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn 
doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.’9

Lees Hebreeën 12:1-2. Over welke strijd spreekt de schrijver? 

De strijd die wij moeten vechten is om ‘de blik gericht te houden op Jezus, de grondlegger 
en voltooier van ons geloof.’10 We focussen op onze overwinningen en niet op God, die 
ons de overwinning kan geven over zonden.11 Wanneer de heilige Geest ons Jezus laat 
zien, hebben we geen behoefte aan zonde. Wanneer wij focussen op onze zonden en 
tekortkomingen kijken we naar onszelf en niet naar Jezus. Dit leidt snel naar opgeven, 
want wanneer wij naar gebreken kijkt, geven wij snel op. Als wij kijken naar Jezus, zullen 
we aangemoedigd worden. 

Als iemand vraagt: ‘Hoe krijg ik de overwinning over de zonde wat mij wordt 
beloofd in de Bijbel?’ Wat zou dan uw antwoord zijn en waarom? 

⁷  1 Korintiërs 6:11
⁸  2 Korintiërs 3:18
⁹  Filippenzen 3:13-14
10  Hebreeën 12:2
11  Noot van de uitgever: Dat God de overwinning geeft over zonde betekent niet dat een mens zondeloos 

is. De diepste betekenis van zonde is de breuk tussen God en de mensen. Die is hersteld aan het kruis. 
Het gevolg daarvan zal pas volledig worden gegeven aan de gelovige bij de tweede komst van Jezus. 
Dan zullen we een zondeloos lichaam ontvangen, zie 1 Korintiërs 15:52.

DE VERTEGENWOORDI-
GER VAN HEILIGMAKING

DINSDAG 7 FEBRUARI | BIJBELLES  

1 Korintiërs 6:11, Titus 3:5, 
Hebreeën 13:12 Hoe weet ik dat ik 

geheiligd ben?
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We weten dat God ons roept, opdat wij ons aan zijn wet houden. Waarom zouden we 
ons eigenlijk aan zijn wet moeten houden als we er niet door gered kunnen worden? Het 
antwoord wordt gevonden in heiligheid. 

Lees Romeinen 7:12 en 1 Timoteüs 1:8. Welke eigenschappen gebruikt Paulus om 
de wet te beschrijven? Hoe reflecteert dit het karakter van God? 

De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Deze drie eigenschappen beschrijven God. De wet 
is dus een omschrijving van Gods karakter. 

Om een leven te leiden, gevuld met de Geest, betekent dat wij moeten leven aan de 
hand van zijn wet. Jezus bevestigt dat de wet niet is afschaft en dat ieder deel vervuld 
moet worden.12 Deze wet is geen bureaucratie, maar het bewijs van trouw. De wet redt 
ons niet. De wet is nooit onze weg naar verlossing. De wet is, zo gezegd, de schoen 
waarin onze liefde wandelt en zich uit. Dit is waarom Jezus kon zeggen: ‘En doordat de 
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.’13 Liefde neemt af wanneer de 
wet niet gewaardeerd wordt. 

Lees Romeinen 13:10 en Matteüs 22:37-40. Waarom is liefde naleving van de wet? 

Terwijl de regel voor heiligheid Gods wet is, is de kern van zijn heiligheid liefde. Liefde is 
het antwoord van God aan de mens. U kunt geen goede discipel van Jezus zijn zonder een 
gewetensvolle en liefdevolle houder van de wet te zijn. Het is mogelijk u zonder liefde aan 
de wet te houden. Maar het is onmogelijk echte liefde te ervaren zonder u aan de wet te 
houden. Ware liefde verlangt naar trouw. Liefde vernietigt de wet niet. Het vervult de wet. 

Waarom is de wet een uiting van Gods liefde voor ons? Hoe staan liefde en 
gehoorzaamheid in verband met elkaar? 

12 Matteüs 5:17-19
13 Matteüs 24:12

HEILIGHEID 
IN GODS WET

Romeinen 7:12; 1 Timoteüs 1:8
Hoe beschrijft de wet Gods

karakter?
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HET NASTREVEN
VAN HEILIGHEID

DONDERDAG 9 FEBRUARI | BIJBELLES  

Lees Psalmen 15:1-2, Efeziërs 4:22-24 en 2 Timoteüs 2:21. Wat vertellen deze verzen 
ons over heiligheid? 

Heiligheid is de voorwaarde voor het ervaren van de blijdschap en vriendschap van 
God. Het is de voorwaarde voor onze bruikbaarheid voor God. We kennen de waarheid 
van het gezegde: ‘Zaai een actie, oogst een gewoonte; zaai een gewoonte, oogst een 
karakter.’ Karakter is de bestemming. Het enige dat ons naar de hemel zal brengen, zijn 
onze karakters. Het ontwikkelen van nieuwe gewoontes en nieuwe karakters is geen 
zelfheiliging. Het vormen van gewoontes is hoe de Geest ons naar heiligheid leidt. 
Gewoontes zijn belangrijk voor onze christelijke weg. Vooral de gewoontes die groeien 
in relatie met bijbelse kwaliteiten als geduld, liefde, trouw, goedheid, vriendelijkheid, 
mildheid en zelfbeheersing. 

Wanneer de heilige Geest onze harten heeft gevuld, zullen we zonder twijfel actief zijn 
voor God. Vaak vergeten we dat God ons heilig maakt en zijn werk zal afmaken.14 Soms 
zijn we te druk om dingen te doen voor God en vergeten we met hem te praten in gebed. 
Wanneer we te druk zijn om te bidden, zijn we te druk om christenen te zijn. 

Misschien hebben onze kennis en succes ons onafhankelijk en zelfverzekerd gemaakt, 
waardoor we onze vaardigheden en goede programma’s beschouwen als vanzelfsprekend. 
Hierdoor vergeten we dat we zonder Christus en de heilige Geest niets kunnen bereiken. 

Er zullen velen zijn die denken grootse dingen te hebben gedaan voor God. Terwijl zij hem 
helemaal niet volgden. ‘Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben 
wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, 
en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?’15 Er is een groot verschil tussen 
geroepen worden door God, of gedreven zijn iets voor God te doen. Als we geen stilte 
tijd nemen om zijn roep te horen, lopen we gevaar om alleen door onszelf gedreven te 
worden. Er zal geen kracht, macht, vrede en zegen zijn in ons werk. Onze grootste behoefte 
in onze persoonlijke heiligheid is quality time met God, waar we zijn stem kunnen horen. 
Uit zijn Woord kunnen we kracht halen, geleidt door de heilige Geest. 

14 Filippenzen 1:6
15 Matteüs 7:22-23

Psalmen 15:1,2
Wat is de beloning voor

goed doen?
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Lees Ellen G. White, ‘Het lijkt op zuurde-
sem’ uit Verhalen om verder te vertellen, 
blz. 66-72. 

Waar moeten we beginnen om bij heilig-
heid te komen? Onze natuur is gevallen 
en corrupt en God is heilig. Zijn heiligheid 
maakt hem uniek en apart van de wereld 
vol zonde en dood. God biedt ons de 
mogelijkheid deel te nemen aan zijn 
heiligheid. Dat is deel van het verbond 
tussen hem en ons. ‘Zeg tegen de ge-
meenschap van Israël: ‘Wees heilig, 
want ik, de Heer, jullie God, ben hei-
lig.’’16 Of zoals Hebreeën zegt: ‘Maar 
God berispt zijn volk met de woorden: 
‘De dag zal komen – spreekt te Heer 
– dat ik een nieuw verbond zal sluiten 
met het volk Israël en met het volk van 
Juda…. Maar dit is het verbond dat ik in 
de toekomst met het volk van Israël zal 
sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand 
zal ik mijn wetten leggen en in hun hart 
zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun 
God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’’17 
In deze teksten zien we een verband 
tussen heiligheid, verbond en wet. Wat 
een mooi privilege hebben wij: ‘… maar 
hij berispt ons voor onze eigen bestwil, 
om ons te laten delen in zijn heiligheid.’18 
 

16 Leviticus 19:2
17 Hebreeën 8:8, 10
18 Hebreeën 12:10

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN 

 Wat betekent het om Gods wet 
in ons hart gegrift te hebben? 
Waarom is het anders dan op 
stenen tafelen?  

 Als u denkt aan Gods heiligheid, 
waar denkt u dan aan? Laat ieder 
persoon vertellen waar ze aan 
denken. Wat vertelt Jezus over Gods 
heiligheid?  

 Wat is de basis voor onze 
heiligheid? Hoe kan heiligheid 
bereikt worden?  

  ‘De wet redt ons niet. De wet is 
nooit onze weg naar verlossing.’ 
Hoe helpt dit in ons begrip naar de 
rol van christenen die gevuld zijn 
met de heilige Geest?

BIJBELLES | VRIJDAG 10 FEBRUARI
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Jesaja 6:3, Openbaring 4:8
Hoe wordt God genoemd?



06

SABBAT 11 FEBRUARI | VERDIEPING 

70  1E KWARTAAL 2017 / DIALOOG 

1 Petrus 1:14-16 en Efeziërs 5:25-27

De Geest en een heilig leven

IJSBREKERVRAAG
Welk gedrag was kenmerkend voor de laatste persoon die u zou willen omschrijven als 
een heilige? Wat overtuigde u ervan dat deze persoon onder de invloed stond van de 
heilige Geest?

IK VERKEN
Efeziërs beschrijft hoe man en vrouw zich in hun huwelijksleven moeten gedragen. De 
man wordt opgeroepen zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam en de vrouw om 
het gezag van haar man te erkennen. Lees dit gedeelte niet los van de inleidende tekst: 
‘Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus’ (vers 21).
Ook bij 1 Petrus zet de voorafgaande tekst de toon. Onze geest moet voortdurend ‘paraat’ 
zijn en de mens moet waakzaam zijn. Daarnaast is hoop belangrijk.
Het loont ook Leviticus 19 te lezen. Daaruit Petrus citeert ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 
Een waardevol hoofdstuk dat vertelt hoe u heilig leeft.

IK BESTUDEER 
 Wij vatten het woord heilig meestal op als ‘een voorbeeldig leven leiden’. Het gaat dus 
om wat u doet. Je gedrag kenmerkt zich door goede daden. Heiligheid kenmerkt zich 
door een bepaalde gedragscode. De eigenlijke betekenis is echter ‘anders zijn’. God is 
heilig in de zin dat Hij ‘geheel anders is’. Menselijke heiligheid kenmerkt zich ook door 
een geheel andere manier van denken en doen dan in de hen omringende maatschappij. 
Geheel anders zijn moet uiteraard wel worden opgevat als ‘dienstbaar aan de naaste’. 
Dat is tegen de op het eigen ik gerichte natuurlijke neiging van de mens. 
 Welke rol speelt genade in dat ’geheel anders zijn’?
  Is menselijke heiligheid wel of niet gelijk aan volmaaktheid? 
 Denk aan die oproep van Petrus in vers 14 om ons op te stellen als ‘gehoorzame kinderen’. 
 Hoe laten we als volwassenen merken dat we zo’n ‘kind’ zijn geworden? 
 Waarom hoort onwetendheid zo sterk bij het ‘kind zijn’? Merk op dat Petrus het kind zijn 
hier toepast op de situatie in het leven nadat men tot bekering is gekomen!
 Wat is er makkelijker: het gezag van iemand anders erkennen of iemand lief te hebben 
als jezelf?
 Welke invloed heeft de oproep om elkaars gezag te ervaren op de wijze waarop u omgaat 
met deze teksten van Paulus? Helpt dit om de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
vergroten of niet?
 Lees Efeziërs 5:26 in de NBG vertaling en denk na over wat het betekent om te worden 
gereinigd ‘door het waterbad met het woord’. Wat springt er voor u uit in het Woord 
van God dat uw leven ‘geheel anders’ heeft gemaakt?

Hebreeën 12:1,2
Hoe loop ik deze wedstrijd?
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VERDIEPING | SABBAT 11 FEBRUARI

IK PAS TOE 
 Komt u wel eens een boek tegen waarvan u zegt ‘dat is buitengewoon waardevol’. 
Een boekje van Victor Frankl: ‘De zin van het bestaan,’ is er één van. De schrijver is een 
psycholoog met een joodse achtergrond, die het concentratiekamp overleefde. Voor 
hem is het sleutelwoord voor zo’n overlevingstocht door die hel het hebben van hoop. 
 Had Petrus ook hoop? 
 Waarom moeten gelovigen al hun hoop vestigen op de genade die zij ontvangen bij 
Jezus’ wederkomst? Hoe wordt de leiding door de heilige Geest een realiteit als we 
ons laten leiden door hoop? Is hoop ook het kenmerk van een heilig leven, omdat het 
wordt geïnspireerd door de heilige  Geest die in ons woont?
 Dat merkt u aan de buitenkant doordat die mensen bereid zijn zich op te stellen als 
een kind, dat wordt geleid door de Vader en dat dus gehoorzaam is. Daaraan kunt u 
toevoegen dat mensen ‘onderdanig’ (het woordgebruik van de NBG in Efeziërs 5:21) zijn 
aan elkaar. Dat werkt de apostel dan uit naar de vrouw met de opdracht het gezag van 
haar man te erkennen en naar de man om zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam.
 Dan werkt de heilige Geest in u en bent u inderdaad een ‘heilige’.

IK BID …
Vader in de hemel, wij bidden tot u als een kind tot 
zijn Vader, in de naam van Jezus Christus en in de 
kracht en de leiding van de heilige Geest. Wij vragen 
u Vader dat u in ons die bereidheid wilt versterken om 
ons te laten leiden door de heilige Geest om zo een 
geheiligd leven te leiden.
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DE GEEST EN HEILIG LEVEN

Openingsvraag
Wat hebben jullie ontdekt in het eerste gedeelte van hoofdstuk 5 uit ‘Van Jeruzalem 
tot Rome’, van Ellen G. White? Bespreek met elkaar.
Lees samen 1 Petrus 1:14-16; Efeziërs 5:25-27

IJsbrekervraag
Wie is tot nu je je beste begeleider geweest? Hoe helpen je ouders je om het beste 
uit jezelf te halen? Bespreek met elkaar.

Inspiratie
‘Jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: 1 Petrus 1:14. Waarom moet je niet meer terug gaan naar je oude leven? 
Welke dingen deed je vroeger onwetend terwijl je nu weet dat het niet goed is?
 Maandag: 1 Petrus 1:15-16. Wat is ‘heilig’? Hoe kun je een leven leiden dat in alle 
opzichten heilig is? Wat heeft dat met de heiligheid van God te maken?
 Dinsdag: Efeziërs 5:25-26. Wat zou Paulus bedoelen met heiligen met ‘water’ en 
‘woorden’? Welk water? Lees Marcus 16:16. Ook hier komen water en woorden 
samen. Welk onderscheid maakt Jezus tussen die twee? Bespreek met elkaar.
 Woensdag: Efeziërs 5:27. Wat wil Jezus met de kerk? Waarom heiligt Jezus de 
kerk? Wat betekent: ‘zonder vlek of rimpel’. 

Toepassing 
 Donderdag. Hoe kun je ‘heilig’ zijn thuis, op school, met je vrienden, op je werk, 
bij je studie?
 Vrijdag. Hoe ga jij om met de Bijbel? Laat je de woorden van de Bijbel op je 
inwerken? Mag het woord van God in jouw leven iets doen? Zou je je willen laten 
dopen? Wat weerhoudt je en wat drijft je? Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Zijn er wel eens problemen in jouw gemeente? Wat betekent het dan 
dat Jezus jouw gemeente ‘zonder vlek of rimpel’ bij zich wil hebben. Wat heeft 
hij daarvoor gedaan? Wat betekent dat voor jou?

Opdracht
Zoek deze week foto’s en filmpjes van mensen die zich hebben laten dopen en 
neem ze volgende week mee. Vooral van mensen die je kent of hebt gekend, maar 
’t mag ook gewoon van internet.

¹ 1 Petrus 1:16, BGT

SABBAT 11 FEBRUARI | JONGERENLES
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LEZEN: Johannes 15:1-11, Galaten 5:22, 1 Korintiërs 13, Romeinen 14:17,
Efeziërs 5:9 en Matteüs 5:5.

KERNTEKST: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 
geen wet die daar iets tegen heeft.’ 
Galaten 5:22-23

DE VRUCHT 
VAN DE GEEST
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT 
18 FEBRUARI

BIJBELLES | 12 – 18 FEBRUARI

De vrucht van de Geest is de ware essentie van het christelijk leven. Hoewel apostel Paulus 
negen eigenschappen van deze vrucht opnoemt, is het één vrucht. De vrucht van de Geest 
vertelt ons niet wat een persoon misschien voor God kan doen met gaven en talenten. Het 
vertelt ons hoe de persoon voor God moet leven. Het vertelt ons wie die persoon is. Alle 
eigenschappen die in Galaten 5:22-23 staan, zijn in Jezus. De vrucht van de Geest is het 
leven van Jezus in ons, wat mogelijk wordt gemaakt door de kracht van de heilige Geest.
De vrucht van de Geest kunnen we niet bereiken door alleen menselijke inspanning. Wat 
wij zelf voortbrengen is een vrucht van plastic, vergeleken met de echte vrucht. Vruchten 
van plastic zijn onnatuurlijk. Van een afstand lijken ze net zo mooi, maar de smaak is een 
onmeetbaar verschil met de echte vrucht. De echte vrucht van de Geest groeit uit liefde. 
Wanneer de heilige Geest ons verbind met Jezus, door zijn geschreven woord, laten zijn 
eigenschappen zich langzamerhand zien in ons leven.
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DE VOORWAARDE
VAN VRUCHTBAARHEID

ZONDAG 12 FEBRUARI | BIJBELLES  

Lees Johannes 15:1-11. Waarom kan fruit alleen leven door een levende relatie 
met Jezus, de ware wijnrank? Waarom is vertrouwen op Jezus zo belangrijk? Hoe 
kunnen wij vertrouwen in hem? 

Het eerste geheim voor een oprechte vruchtdragende christen is om vast te houden aan 
Christus. Zonder Christus kunnen wij geen spirituele vruchten afwerpen. De vrucht van 
de Geest wordt ons niet opgedrongen, maar is het resultaat van het leven van Christus in 
ons. In Johannes 15:1-11 vertelt Jezus ons dat het dragen van vruchten het resultaat is van 
het leven van Christus, de ware wijnstok. Een wijnstok die tussen de takken van gelovigen 
vloeit. Het groeien van de vrucht is Gods werk door Jezus Christus. 

De verantwoordelijkheid van gelovigen ligt bij het vasthouden aan Christus. Wanneer 
Christus in ons hart woont, wordt hij zichtbaar in onze handelingen. Jezus leeft zijn leven 
in ons. Het leven dat Christus geleidt heeft, zal zich voortplanten in ons, zodat wij zijn 
gelijkenis kunnen zijn. 

De vrucht van de Geest is het karakter van Jezus, voortgebracht door de heilige Geest en 
de volgers van Christus. Wanneer Christus in ons woont, zullen wij ons laten ‘leiden door 
de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’1  

In de woorden van Jezus: ‘Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte 
boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, even-
min als een slechte boom goede vruchten kan dragen.’2 Het goede fruit is het natuurlijke 
product van onze vasthoudende relatie met Jezus door de heilige Geest. Wanneer we 
samenwerken met de ingevingen van de Geest in ons hart, wordt de vrucht van de Geest 
zichtbaar in ons leven. Onze karakters zullen veranderen om een gelijkenis te zijn van 
het karakter van Jezus Christus. In ons doen en in ons denken. De heilige Geest geeft 
ons de kracht om te leven als overwinnaars. Hij geeft ons de kracht de eigenschappen te 
ontwikkelen van Gods kinderen. 

In 2 Timoteüs 3:5 omschrijft de apostel Paulus mensen die ‘de schijn van vroomheid 
ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.’3 

Wat is het verschil tussen een religieus leven en een leven gevuld met de heilige 
Geest? 

¹ Galaten 5:16
² Matteüs 7:17-18
³ Timoteüs 3:5

Johannes 15:1-11
Wat belooft Jezus mij?
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Lees Galaten 5:22 en 1 Korintiërs 13. Waarom is liefde het belangrijkste aspect 
van de vrucht van de Geest? Waarom heeft liefde invloed op alle aspecten van 
deze vrucht? 

Liefde leidt en kroont de verschillende eigenschappen van de vrucht van de Geest. Het 
doordringt de volledige vrucht. In zekere zin kunnen alle andere eigenschappen gezien 
worden als onderdeel van de liefde. Want God is liefde en de grootste goedheid is liefde.4 
Gods liefde is de basis en bron van alle goedheid. Gods liefde is in ons hart uitgegoten 
door de heilige Geest, die ons gegeven is.5 Liefde is het bewijs dat wij Gods kinderen zijn. 

Deze liefde is veel meer dan alleen menselijke liefde. Het is het gevolg van vasthouden 
aan Christus. Zulke liefde is overvloedig. Het heeft de kracht om je te veranderen. In zijn 
zachte maar sterke natuur leidt deze goddelijke liefde zondenaren tot inkeer. Het laat ons 
verlangen naar iets beters. Liefde heeft de kracht samen te brengen, zelfs degenen die 
vijanden waren.6 Door onze liefde voor elkaar zal de wereld weten dat christenen volgers 
zijn van Jezus Christus. 

Het is interessant dat de omschrijving van liefde in 1 Korintiërs 13 staat, tussen de hoofd-
stukken 12 en 14. Deze twee hoofdstukken gaan over de gaven van de Geest. Hoofdstuk 
13 gaat over liefde, de vrucht van de Geest. Zelfs de gaven van de Geest zijn niets zonder 
liefde. De gaven van de Geest hebben zonder de vrucht van de Geest geen kracht en 
zorgen niet voor de zegen die God bedoeld heeft. Liefde is de lijm die alle eigenschappen 
van de vrucht van de liefde bindt. 

Waar mist u liefde in uw leven? Vraag de heilige Geest u te vullen met liefde voor 
de mensen waar u dagelijks mee om gaat. Onthoudt dat God ook van ons houdt 
door andere mensen. Hoe zou u anderen liefde kunnen tonen? Op welke manier 
heeft liefde invloed op de andere eigenschappen van de vrucht van de Geest? 

⁴ 1 Johannes 4:8, 1 Korintiërs 13:13
⁵ Romeinen 5:5
⁶ Lucas 6:27-28, Romeinen 5:8

DE VRUCHT 
VAN DE LIEFDE

Galaten 5:22, 1 Korintiërs 13
Hoe belangrijk is de liefde?
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In Romeinen 14:17 staat: ‘want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, 
maar van gerechtigheid, vrede en vreugd door de heilige Geest.’ Vreugde is de reactie 
van de liefde op de zegeningen van God en zijn genade en vergeving. 
Menselijke vreugde is gefocust op aardse dingen en is beïnvloed door onze omgeving. De 
vreugde van de vrucht van de Geest, is gefocust op God en wat hij voor ons heeft gedaan. 
Deze vreugde wordt niet beïnvloedt door onze omgeving. Als Gods volk moeten wij 
vreugdevol zijn. Dit betekent niet dat wij continu moeten lachen, hoewel een vriendelijke 
lach veel zegt. Ons vertrouwen in God zal ons vele redenen geven om te genieten van de 
vreugde. Spirituele vreugde is het resultaat van actief geloof. 
 
Lees Johannes 14:27 en Romeinen 14:17. Wat is de connectie tussen vrede en het 
werk van de heilige Geest? 

Vrede houdt langer stand dan vreugde. ‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op 
grond van geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.’7 Wanneer we 
in vrede zijn met God, zal de heilige Geest ons leiden naar vrede en begrip voor anderen. 
‘De God van de vrede zal met u zijn.’8 Door de heilige Geest zullen we rust vinden en niet 
haatdragend naar anderen zijn. We zullen zoeken naar een zo vredig mogelijk leven met 
anderen.9 

Lees 2 Petrus 3:9. Op welke manier reflecteert geduld Gods karakter? 

Geduld is geen eigenschap die veel voorkomt bij mensen. Het betekent het tolereren 
van mensen en omstandigheden, zelfs wanneer het niet goed verloopt. Tijdens deze 
uitdagingen zijn we niet alleen. God steunt ons door zijn heilige Geest en bouwt geduld 
op. Dit is een eigenschap van de gelovigen in de eindtijd.10 Wie streeft naar een waardig 
doel, kan geduldig zijn. 

Vreugde, vrede en geduld. Hoeveel ervaart u hiervan in uw leven? Op welke 
gebieden zou u er meer aan kunnen werken? Wat zou u daarvoor moeten doen?

⁷ Romeinen 5:1
⁸ Filippenzen 4:9
⁹ Romeinen 12:18
10 Openbaring 14:12

VREUGDE, VREDE 
EN GEDULD 

DINSDAG 14 FEBRUARI | BIJBELLES  

Johannes 14:27, Romeinen 14:17
Wat wil God mij geven?
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Lees 1 Korintiërs 13:4. Waarom heeft ware goedheid een positieve uitwerking 
op anderen? Waarin ziet u Gods goedheid in zijn handelen met de mensheid?

‘Goedheid’ is een woord dat vaak wordt gebruikt wanneer we Gods handelingen beschrijven. 
Goedheid beschrijft ook hoe God ons behandelt als we hebben gefaald. God zou ons hard 
kunnen behandelen na onze fouten. Maar hij behandelt ons als een kind wat dingen moet 
leren.11  Wat christenen in een slecht daglicht zet, is onvriendelijkheid. Het kost niets om 
goed te zijn, en het kan de deur van iemands hart openen. We moeten niet onaardig zijn 
in de omgang met anderen, ondanks hun fouten en problemen. Iemand corrigeren met 
vriendelijkheid is het grootste teken van een goed karakter.

Lees Efeziërs 5:9. Wat gaat gepaard met goedheid in deze passage?

Goedheid is liefde in actie. De goedheid die groeit als de vrucht van de Geest uit zich 
in daden uit goedheid. De gelovige is goed voor anderen uit liefde. Wanneer de heilige 
Geest in ons leeft, zal dit positief zijn voor onze houding van goedheid naar anderen.  

Lees Galaten 5:22. Waarom is het belangrijk om betrouwbaar en trouw te zijn in 
onze wandeling met God? 

Het gaat hier over trouw in karakter en gedrag onder invloed van de heilige Geest. Trouw 
betekent betrouwbaarheid, trouw zijn aan je beloftes. Trouw is een eigenschap van Jezus 
Christus, die de ‘betrouwbare getuige’ genoemd wordt.12 Het is ook een eigenschap van 
God de Vader, die zijn beloftes houdt en trouw is aan wat hij doet.13 In onze trouw laten 
wij God zien in ons leven. ‘Het zijn niet de goede resultaten die we bereiken, maar de 
motieven van waaruit we handelen, dat weegt voor God. Hij prijst goedheid en trouw 
meer dan de grootsheid van het werk dat volbracht wordt.’14 

11 Hosea 11:1-4
12 Openbaring 1:5
13 1 Korintiërs 1:9; 10:13, 1 Tessalonicenzen 

5:24, 2 Tessalonicenzen 3:3
14 Ellen G. White, Testimonies for the Church, 

deel 2, bladzijde 510, 511

VRIENDELIJKHEID, 
GOEDHEID EN TROUW

Efeziërs 5:9, Galaten 5:22
Wat is de vrucht van de Geest?
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ZACHTMOEDIGHEID
EN ZELFBEHEERSING

DONDERDAG 16 FEBRUARI | BIJBELLES  

Lees Galaten 5:23 en Matteüs 5:5. Waarom is zachtmoedigheid zo belangrijk 
voor christelijk leiderschap? 

Zachtmoedigheid is geen zwakte. Het is geen lafheid of gebrek aan leiderschap. Het is 
het tegenovergestelde. Mozes werd de meest bescheiden man op aarde genoemd.15 Hij 
was een machtige leider van Gods volk. Zachtmoedige mensen zijn niet rumoerig, niet 
agressief en zoeken geen ruzie. Ze dienen met een liefdevol hart. Zachtmoedigheid kan 
een expressie zijn van ingetogen geloof en vertrouwen in God. Vaak verbergen de mensen 
die luid, verstorend en assertief zijn onzekerheden en angsten. 

Lees Galaten 5:23 en Spreuken 16:32. Wat is het gevolg als wij geen zelfbeheersing 
hebben? Welke zegeningen ontvangen wij in ons leven als we wel zelfbeheersing 
hebben? 

Het laatste aspect van de vrucht van de Geest is zelfbeheersing. Hier moeten we allemaal 
voorzichtig zijn, want wie heeft hier nou geen moeite mee? Voor we leider kunnen zijn 
van een stad, een gemeenschap, of een kerk, moeten we onszelf kunnen beheersen. 
Echte zelfbeheersing heeft niet alleen met eten en drinken te maken, maar met iedere 
fase van het leven. 

Al de genoemde aspecten zijn deel van de vrucht van de Geest. Een evenbeeld zijn van 
Christus is wat belangrijk is in het leven van een gelovige. Want de vrucht van de Geest 
is het algemene onderscheid onder gelovigen, het laat zijn eenheid zien in zijn kerk.

Denk na over gebieden in uw leven waar u meer zelfbeheersing zou kunnen hebben. 
Misschien heeft u in het ene gebied wel zelfbeheersing en in het andere niet. Waarom is 
het belangrijk zelfbeheersing te hebben in alle gebieden van uw leven? 

15 Numeri 12:3

Galaten 5:23, Matteüs 5:5
Hoe belangrijk is zachtmoedigheid?
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BIJBELLES | VRIJDAG 17 FEBRUARI

VERDERE 
STUDIE
‘Galaten 5:22, 23 kan ook als volgt gelezen 
worden: ‘Maar de vrucht van de Geest 
is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er 
is geen wet die daar iets tegen heeft.’ 
Dit soort karakter is van de vrucht van 
de Geest. Alles zit in het woord vrucht. 
Het is niet door het streven, maar door 
aanhoudendheid; niet door bezorgd-
heid, maar door vertrouwen; niet uit 
werken, maar door geloof.’16

‘Als de liefde van de waarheid in uw 
hart is, zult u spreken over de waarheid. 
U zult spreken van de gezegende hoop 
die u in Jezus hebt. Als u liefde in uw hart 
heeft, zult u proberen om uw broeder op 
te bouwen in het allerheiligst geloof. Als 
een woord is gevallen dat schadelijk is 
voor het karakter van uw vriend of broer, 
moedigt u dit kwaadspreken niet aan. 
Het is het werk van de vijand. Herinner 
de spreker vriendelijk dat het woord van 
God dit soort gesprekken verbiedt.’17

16 S. Chadwick, in Arthur Walkington Pink, The 
Holy Spirit, Bellingham, Washington, Logos 
Bible Software,  hoofdstuk 30

17 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, blad-
zijde 76

GESPREKSVRAGEN

  Praat over de laatste vraag van 
donderdag over zelfbeheersing. 
Waarom is overwinning over zonde 
zo belangrijk, als we gered worden 
door genade? Gaat het evangelie 
niet over vergeving van zonden? 
Denk ook aan het karakter van 
Judas en wat zijn verraad hem 
heeft gebracht. Wat kunnen we 
leren van dit voorbeeld? Helpen 
deze woorden van Ellen G. White 
ook? ‘Een verkeerde karaktertrek, 
een zondig gekoesterd verlangen, 
zal uiteindelijk al de kracht van het 
evangelie neutraliseren.’18 

 Wat is belangrijker: de vrucht van 
de Geest of de gaven van de Geest? 

  Lees 1 Korintiërs 13 hardop voor en 
praat over de betekenis. Waarom 
legt Paulus nadruk op de behoefte 
aan liefde? Wat kunnen we leren 
van zijn beschrijving over liefde? 
Waarom is het zo belangrijk je vast 
te houden aan Christus, om de 
mensen lief te hebben die wij niet 
aardig vinden?  
 

18 Ellen G. White, Testimonies for the    
   Church, deel 5, bladzijde 53

07

2 Petrus 3:9
Hoe weerspiegelt geduld Gods 

karakter?
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Galaten 5:15-26 

De Geest en haar vrucht

IJSBREKERVRAAG
Welke deel van de vrucht van de geest is al gerijpt in uw leven en welk deel is nog onrijp?

IK VERKEN
In de verzen 13 en 14 zegt Paulus hij dat de oproep om in vrijheid te leven gemakkelijk een 
voorwendsel kan worden ‘voor het vlees’. In vers 15 geeft hij een overduidelijk voorbeeld: 
leven ‘naar het vlees’ is ‘op elkaar aanvliegen’ en ‘elkaar verslinden’. 
Het advies van de apostel in vers 16 is niet om tegen het vlees te vechten, maar om te 
wandelen naar de Geest. Dat neemt namelijk de begeerten van het vlees weg. 
De Geest vertegenwoordigt een beginsel van eenheid: Paulus spreekt van de vrucht van 
de Geest, tegenover de werken van het vlees. Deze leiden de mens in allerlei verschillende 
richtingen, maar verzekeren geen eenheid, geen gevoel van diepgang.

IK BESTUDEER
 We komen in de brieven van Paulus vaker opsommingen tegen van ondeugden en 
deugden. Dergelijke lijsten zijn overal in de literatuur van de oudheid te vinden. We 
vinden ze al in de Grieks-Romeinse literatuur. Zij vormen zelfs een heel eigen literair 
genre dat zich in de belangrijkste filosofische scholen van de hellenistische wereld 
ontwikkelde.
 Deel de vier soorten ondeugden van Paulus in in de volgende categorieën: a) ondeugden 
die betrekking hebben op de gemeenschap, b) seksuele ondeugden, c) ondeugden 
die met voeding te maken hebben, en d) die religieus van aard zijn. Welke categorie 
wordt het meest benadrukt?
 Probeer de vrucht van de Geest in te delen in de drie volgende categorieën: a) liefde, 
b) relatie en c) trouw. 
 Dit soort lijsten zijn niet specifiek bijbels maar zijn een uitdrukking van de morele 
opvattingen van de mensen in de oudheid. Paulus wil zich niet perse onderscheiden 
van de Stoïcijnen, met wie hij een aantal waarden deelt. De ondeugden worden in dit 
tekstgedeelte gepresenteerd in een bonte verscheidenheid, terwijl de vrucht van de Geest 
een constante en homogene factor in het leven van de gelovigen is. De Geest leidt hen 
naar ware liefde en vrijheid.
  In vers 13 staat: ‘U bent geroepen om vrij te zijn.’ 
 Om wat voor soort vrijheid gaat het hier? Kan vrijheid ook een roeping zijn van God? 
Wie maakt ons werkelijk vrij? Hoe doet hij dat? Wat heeft de vrucht van de Geest met 
vrijheid te maken? Hoe moeten we de tegenstelling zien tussen de vrijheid die we 
hebben en de plicht die we hebben om elkaar te dienen? 
 Paulus komt aan het einde van zijn betoog terug op onze band met de Geest. Als het 
waar is dat de Geest ons levend maakt dan heeft dat ook ethische consequenties: dan 
moeten wij ook’ de richting volgen die de Geest ons wijst.’ Zie vers 25. Ook hier zien 
we weer een realiteit namelijk het leven dat we ontvangen en een oproep namelijk ons 
leven richten naar de kennis die we hebben gekregen.

Openbaring 14:12
Waar komt het op aan?
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VERDIEPING | SABBAT 13 FEBRUARI

IK PAS TOE
 We moeten vooral letten op het tweeledige karakter van wat de Geest doet. In de eerste 
plaats is er een verbindend beginsel: de Geest brengt samenhang in ons leven door de 
unieke vrucht van de Geest. Tegenover de ontwrichtende rol van de zonde, zorgt de 
Geest ervoor dat ons leven geworteld raakt in de liefde. In de tweede plaats kan deze 
liefde alleen floreren in de vrijheid waartoe wij als gelovigen geroepen zijn.
 Welke samenbindende krachten ervaart u als gevolg van de Geest? En welke ontwrich-
tende rol hebt u ervaren als gevolg van de zonde?
 Dat brengt ons bij de vraag van het leven in een gemeenschap.
 Hoe kunnen we de onderlinge eenheid bewaren als we verenigd zijn door de Geest 
die ons bevrijdt? Kan dat alleen als alles tot in het kleinste detail wordt voorgeschre-
ven--geldig voor de gehele wereld, met dezelfde rites en gewoontes en dezelfde lijst 
van geloofspunten? 
 Paulus geeft ons hierop een duidelijk antwoord: in dit leven moeten we Jood zijn met 
de Joden en een Griek met de Grieken. We dienen ons aan te passen, zolang we het 
evangelie en het kruis maar niet verloochenen. Paulus aanvaardt de diversiteit. Bijvoor-
beeld: de Korintiërs onderscheiden zich van de Galaten, maar dat doet geen afbreuk 
aan de eenheid van het lichaam, dat is de kerk. Paulus onderschrijft het principe van 
het in vrijheid respecteren van de verschillen. Dat brengt de eenheid van de kerk niet 
in gevaar maar is veeleer iets dat haar verrijkt.

IK MEDITEER EN BID …
‘In liefde’ (vers 13b). In deze woorden vinden we de 
sleutel die ons in staat stelt om elkaar te respecteren 
in de vrijheid die de Geest ons geeft. ‘Waar de Geest 
van de Heer is, daar is vrijheid.’1

¹ 2 Korintiërs 3:17
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LEVEN IN DE GEEST

Openingsvraag
Laat de filmpjes en foto’s aan elkaar zien. Welke vind je het meest overtuigende? 
Waarom?
Lees samen Galaten 5:16-26

IJsbrekervraag
Op een schaal van 1-10 hoeveel ‘wilde’ dingen heb jij gedaan?

Inspiratie
‘Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet 
opscheppen over onszelf’.1 

Behandel de tekst 
 Zondag: Galaten 5:16-18. Welke twee dingen zijn in conflict met elkaar? Als je 
levend bent gemaakt door de Geest, waarom moeten we dan nog steeds strijden 
tegen de zonde? Lees Romeinen 8:4.
 Maandag: Galaten 5:19-21. Hoe komt het dat onze eigen wil deze dingen te-
weegbrengt? Wat is het verschil tussen iets willen en het ook doen, zie vers 
21? Waar ligt de grens? Wat zegt Jezus over de houding van je hart in Matteüs 
5:21-22, 27-28, 37, 42, 44. Wat doet de Geest voor ons? Lees ook 1 Korintiërs 6:11.
 Dinsdag: Galaten 5:22-23. Paulus spreek over de vrucht van de Geest in enkelvoud. 
Alle kenmerken zijn samen onderdeel van deze vrucht. Welk verband zie je tussen 
deze kenmerken? Lees ook Matteüs 22:37-40, en 1 Korintiërs 13:4-7. Waarom 
heeft de wet daar geen probleem mee? Bespreek met elkaar.
 Woensdag: Galaten 5:24-26. Waarom maak je, als je bij Jezus hoort, andere 
keuzes. Is er verschil tussen wat je wilt en wat je doet? Lees Romeinen 7:15-23. 
Bespreek met elkaar hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Toepassing 
 Donderdag. Wat motiveert jou om een goed leven te leiden?
 Vrijdag. Wat is de grootste verandering in jouw leven sinds je bewust voor Jezus 
hebt gekozen?
 Sabbat. Welk deel van de vrucht van de Geest herken je in jouw leven? Welk 
deel heeft nog wat meer aandacht nodig? Hoe kan de Geest jou helpen de 
verkeerde dingen uit jouw leven weg te nemen zodat de vrucht van de Geest 
meer kan groeien?

Opdracht
Bekijk deze PowerPoint en bespreek volgende week: www.slideplayer.nl/
slide/2112274/. 

¹ Galaten 5:25, BGT

SABBAT 18 FEBRUARI | JONGERENLES
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LEZEN: 1 Korintiërs 12:4-7, 11, Efeziërs 4:7, 1 Korintiërs 12:14-31,
Romeinen 12:3-8, 1 Johannes 4:1-3.  

KERNTEKST: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillen-
de dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzon-
dere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ 
1 Korintiërs 12:4-6

DE GAVEN VAN DE GEEST
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT
25 FEBRUARI

BIJBELLES | 19 – 25 FEBRUARI

Toen een man wegging op een lange zakenreis gaf hij zijn zoon de verantwoording over 
het huishouden. Ook gaf hij hem een speciale taak. Al snel kwam de zoon er achter dat 
zijn vader hem niet benodigdheden had gegeven om deze taak uit te voeren. Gefrustreerd 
maakte de zoon zijn taak niet af. 

Jezus heeft ook zijn discipelen achtergelaten toen hij naar zijn Vader ging. Hij gaf ze een 
specifieke taak: verspreidt het goede nieuws van het evangelie over de wereld. Maar 
Jezus liet de discipelen niet achter zonder de juiste benodigdheden. Hij zorgde ervoor 
dat ze konden uitvoeren wat hij hen had gevraagd. In zijn naam en in de kracht van de 
heilige Geest. In Korintiërs 1:4-7 dankt Paulus: ‘Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij 
u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk 
geworden…. en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus 
Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.’ Geestelijke gaven worden gegeven 
door de heilige Geest om zijn kerk te bouwen. 

Deze week zullen we leren over de heilige Geest als de soevereine schenker van Gods 
geweldige gaven en over het verschil tussen de vrucht van de Geest 
en de gaven van de Geest. 
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DE VRUCHT 
OF DE GAVEN

ZONDAG 19 FEBRUARI | BIJBELLES  

De vrucht van de Geest en de gaven van de Geest hebben dezelfde maker. Maar ze zijn 
niet hetzelfde. Niet iedereen hoeft de gaven van de Geest aan te nemen, maar iedereen 
zou de vrucht van de Geest wel moeten aannemen. Er is maar één vrucht, maar er zijn 
meerdere gaven en sommige zijn groter dan anderen. 

Lees Korintiërs 12:4-7 en 11. Wat probeert Paulus ons hier te leren? 

Alle aspecten van de vrucht van de Geest zijn door God ontworpen, als doel om naartoe 
te groeien voor al zijn volgelingen. Maar met de gaven is het anders. Niet iedereen krijgt 
dezelfde gaven. Er is geen gebod dat iedereen dezelfde gave zou moeten krijgen, zoals 
het spreken in tongen. In plaats daarvan beslist God welke gaven hij zijn volgelingen geeft. 
Ze worden gegeven zodat wij anderen kunnen dienen en zijn kerk kunnen opbouwen. 
Deze gaven worden niet gegeven voor ons eigen plezier.  

Daarom hebben geestelijke gaven zonder de vrucht van de Geest geen waarde. Het is 
interessant dat liefde vaak genoemd wordt bij de geestelijke gaven. Na 1 Korintiërs 12 
komt de omschrijving van liefde, in hoofdstuk 13. Efeziërs 4:11-13 wordt gevolgd door de 
verzen 15 en 16 met een verwijzing naar liefde. De verzen na Romeinen 12:3-8, waar de 
gaven van de Geest worden genoemd, hebben het ook over liefde.1  

Geestelijke gaven zijn gaven uit genade, gaven uit liefde. Ze worden gegeven uit liefde 
en om de liefde van God door te geven aan anderen. Door anderen lief te hebben laten 
we Gods liefde zien. Een liefdevolle en alwetende God zorgt voor de benodigdheden die 
wij nodig hebben om zijn taken uit te voeren. Misschien is liefde daarom wel het grootste 
geschenk van allemaal.2 

Waarom staat liefde zo centraal in alles dat wij doen als christenen? Hoe geeft 
liefde meer kracht aan mijn getuigenis? 

¹ Romeinen 12:9-10
² 1 Korintiërs 13:13

1 Korintiërs 12:4-7,11
Wat leer ik hier?
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GOD DE GEVER 
Wij beslissen niet welke gaven wij hebben. Het Griekse woord voor de gaven van de Geest 
is charismata – gaven van genade, gegeven door God. We verdienen ze niet door status, 
positie, eer, opleiding of geestelijke prestaties. Het zijn gaven, uit liefde gegeven zodat 
wij de taak die we van God hebben gekregen kunnen volbrengen. 

Lees Efeziërs 4:7. We denken vaak dat het de heilige Geest is die ons geestelijke 
gaven geeft. De apostel Paulus verbindt Jezus Christus met het geven van de 
gaven. Op welke manier is Jezus betrokken bij het geven van de gaven? 

Paulus zegt dat de genade van Christus ervoor zorgt dat wij gaven kunnen krijgen. Maar 
het is de heilige Geest die ze aan de leden van de kerk geeft. Aan de mensen die Jezus 
Christus als hun Verlosser hebben geaccepteerd. De mensen die in hem geloven zullen 
geestelijke gaven van de heilige Geest krijgen ‘zoals hij wil’.3 

Aangeboren talenten zijn geen geestelijke gaven. Geestelijke gaven zijn niet hetzelfde 
als natuurlijke talenten die iemand heeft geleerd door het te leren. Veel ongelovigen zijn 
gezegend met zulke talenten. ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, 
van de Vader van de hemellichten.4 God heeft besloten zijn volgers speciale talenten te 
geven, zodat wij het leven van andere gelovigen kunnen zegenen en zijn kerk kunnen 
bouwen. God kan een natuurlijk talent hier ook voor gebruiken. Dit kan, als diegene erkent 
dat het talent van God komt en het gebruikt voor het werk van God. 

Wat vertelt Paulus aan zijn lezers in 1 Korintiërs 12:14-31 over het uitdelen van 
gaven? Waarom is dit perspectief zo belangrijk om de werking van geestelijke 
gaven in de kerk te begrijpen? 

De heilige Geest is degene die de gaven uitdeelt, vanuit zijn wijsheid en kracht. Hij houdt 
van ons en weet hoe wij hem het best kunnen dienen, zonder jaloers te zijn op een ander. 
Jaloers zijn op de gaven van anderen is een teken dat we God ondankbaar zijn en zijn 
wijsheid in twijfel trekken. 

Welke gaven geeft God aan zijn volgers? Welke boodschap haalt u uit het geven 
van verschillende gaven aan leden van de kerk?

³ 1 Korintiërs 12:11
⁴ Jakobus 1:17

Efeziërs 4:7
Wat geeft Christus aan iedereen?
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Lees Romeinen 12:3-8 en Efeziërs 4:8-12. Wat is het doel van de geestelijke gaven? 

De geestelijke gaven zijn gegeven met een doel, niet voor heiligmaking. Het zijn geen 
trucjes voor onze nieuwsgierigheid of tegen verveling. Vaak denken we aan de gaven van 
de heilige Geest als het vullen van onze geestelijke behoeftes. Het resultaat is een blik 
die gefocust is op christenen in plaat van op Christus. Wanneer wij weer een blik krijgen 
met God als middelpunt, zullen we zien dat de gaven meerdere doelen hebben. Ze zijn 
gegeven ‘opdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van 
God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom 
gekomen volheid van Christus’. ‘Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 
evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in 
zijn dienst.’ ‘Want zo doet u alles tot eer van God.’5 

Dit is de reden waarom de gaven ons worden gegeven: om anderen te helpen.6 Ze worden 
gegeven om de kerk geestelijke op te bouwen. Het is jammer wanneer de gaven van de 
Geest niet voldoende ingezet worden en te weinig mensen er een zegen van kunnen 
ontvangen. Het is ook jammer wanneer de gaven worden gebruikt tot eer en glorie van 
de mens zelf en dit tot verdeeldheid leidt. In deze gevallen verliest de kerk in plaats van 
dat ze wint. 

Als het gaat om gaven, denken we vaak alleen aan talenten die we ontvangen. Talenten 
horen bij geestelijke gaven, maar we moeten onthouden dat er altijd een specifieke taak 
bij een gave hoort.7 Deze gaven passen bij de persoon voor een speciale taak om de kerk 
te bouwen. Om dit doel te bereiken, zijn er verschillende gaven nodig. 

Waarom is het belangrijkste doel van de kerk eenheid? Hoe kunnen gelovigen met 
verschillende gaven voor eenheid zorgen binnen de kerk? Wat moet er gebeuren 
zodat verschillende gaven in de kerk een zegen worden en geen verdeeldheid? 

⁵ Efeziërs 4:13, Efeziërs 4:11-12, 1 Petrus 4:11
⁶ 1 Petrus 4:10, 1 Korintiërs 4:12, 26
⁷ 1 Petrus 4:10

HET DOEL VAN 
GEESTELIJKE GAVEN

DINSDAG 21 FEBRUARI | BIJBELLES  

Romeinen 12:3-8, Efeziërs 4:8-12
Welk doel hebben de geestelijke 

gaven?
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Lees 1 Korintiërs 14:1 en vergelijk de lijsten in 1 Korintiërs 12:7-11 en 27-31, Romeinen 
12:3-8 en Efeziërs 4:11-12. Waarom worden deze gaven alleen gegeven aan 
gelovigen in het Nieuwe Testament? 

Er zijn christenen die denken dat de geestelijke gaven in het Nieuwe Testament alleen in 
de tijd van Jezus en de apostelen werden gegeven. Ze zeggen dat met de dood van de 
eerste apostelen ook de gaven zijn gestorven in de kerk. Om dit te ondersteunen noemen 
ze 1 Korintiërs 13:10. In de Bijbel staat echter dat de gaven worden gegeven ter opbouw 
van de kerk.8 Paulus zegt te streven naar de gaven van de Geest.9 Ze zijn nodig voor de 
gezondheid van ons lichaam. Op grond hiervan maar ook op grond van wat we waarnemen 
in de kerk vandaag mogen we stellen dat de Geest wel degelijk zijn gaven geeft aan de 
gelovigen die door het werk van de apostelen tot geloof zijn gekomen. 

Het werk van God zal klaar zijn aan het einde van de tijd. Tot dan moeten wij, als kerk, 
ons voorbereiden op zijn terugkomst. God zal zijn volgelingen niet verlaten zonder ze te 
helpen bij het bereiken van hun missie. Maar deze gaven zullen nooit de Bijbel vervangen. 
Ze zijn de benodigdheden voor het opbouwen van het lichaam van Christus en om het 
lichaam voor te bereiden op zijn wederkomst. 

Lees Efeziërs 4:11-13. Wat vertelt vers 13 ons over de behoefte aan gaven in de kerk? 

⁸ 1 Korintiërs 12:28
⁹ 1 Korintiërs 14:1

HET GESCHENK, 
TOEN EN NU 

1 Korintiërs 14:1,
1 Korintiërs 12:7-11, 27-31,

Romeinen 12:3-8, Efeziërs 4:1,12
Wie krijgen deze gaven?
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DE GAVE VAN 
ONDERSCHEID

DONDERDAG 23 FEBRUARI | BIJBELLES  

Lees 1 Korintiërs 12:10 en 14:29 en 1 Johannes 4:1-3. Waarom is de gave van 
onderscheid zo belangrijk? 

Hoewel er echte geestelijke gaven in de kerk zijn, waarschuwt de Bijbel ons om niet 
iedere geest te geloven. We moeten iedere geest testen met kennis van de Bijbel en 
of zij Jezus als hun Heer zien. We moeten ‘onderscheiden wat wel en wat niet van de 
Geest afkomstig is’.10 Niet alles dat zegt van God te zijn, is ook daadwerkelijk van God. 
We worden gewaarschuwd dat deze demonische krachten de kerk kunnen misleiden. Er 
zijn demonische namaken van de echte gaven van de Geest, zoals valse leren, liegende 
visioenen, etc. We mogen echter ook nooit de belofte van Jezus vergeten in Matteüs 28:20 
waarin hij zegt dat hij met ons is tot aan het einde van de wereld.

Wie de echte geestelijke gaven erkennen, geven aandacht aan de geestelijke gaven en 
maken onderscheidt tussen de aanwezigheid van verschillende tekenen en wonderen. 
Het is interessant dat Paulus de gave van onderscheid direct noemt na ‘de kracht om 
wonderen te verrichten’ en voor ‘het in klanktaal spreken of uit te leggen wat daar de 
betekenis van is’.11 

Om de kerk bij elkaar te houden en de leden geen valse profeten te laten volgen, geeft 
God de gave van onderscheid. Bijbelse kennis en trouw aan Gods woord zijn nodig om 
goed te kunnen onderscheiden. De basis voor alle onderscheid is Gods Woord. Alleen door 
alles te testen met Gods Woord kunnen we zeker zijn dat we de waarheid zien en horen. 
Satan kan wonderen gebruiken om mensen van God af te leiden. ‘Laat niet de dagen 
voorbij gaan en waardevolle kansen verloren gaan bij het zoeken naar de Here met heel 
je hart en geest en ziel. Als we de waarheid in de liefde niet accepteren, dan kan het zijn 
dat we ons onder hen zullen bevinden die de wonderen van Satan in deze laatste dagen 
zullen zien, en in hem geloven. Vele vreemde dingen zullen verschijnen als prachtige 
wonderen, welke als misleidingen vervaardigd wordt door de vader des leugens... Mannen 
onder de invloed van boze geesten zullen wonderen doen.’12

10 1 Korintiërs 12:10
11 1 Korintiërs 12:10
12 Ellen G. White, Selected Messages, deel 2, 

bladzijde 52, 53

1 Korintiërs 12:10, 14:29;
1 Johannes 4:1-3

Waarom is de gave van 
onderscheid belangrijk?
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Lees Ellen G. White, De grote strijd, 
hoofdstuk ‘Het werk van boze geesten’ 
bladzijde 438-443. En hoofdstuk ‘De 
Bijbel een bron van veiligheid’ bladzijde 
509-517.

Sommigen hebben gevraagd: ‘Waarom 
zien we vandaag niet dezelfde soort 
wonderen, zoals de wonderbaarlijke 
genezingen, net zoals in de tijd van de Bij-
bel?’ Ten eerste horen we ook vandaag 
verhalen over wonderen. En sommige 
mensen hebben ze zelfs met eigen ogen 
gezien. Ten tweede, als we de Bijbel te 
lezen, kunnen we de indruk dat er altijd 
wonderen gebeurden. Maar we krijgen 
die indruk alleen maar omdat de Heilige 
Geest de schrijvers inspireerde om te 
schrijven over de gebeurtenissen die 
cruciaal waren bij het begin van de 
vroege kerk. In het algemeen was het 
in die tijd net als nu. Mensen werden 
onderwezen het Woord van God en 
reageerden dan op de Heilige Geest. 
Ellen G. White schreef: ‘De manier waar-
op Christus werkte, was om het Woord 
te prediken en het lijden te verlichten 
door de wonderbaarlijke werken van 
genezing. Maar ben ik onderwezen dat 
we nu niet kunnen werken op deze ma-
nier, want satan zal zijn macht gebruiken 
om wonderen te doen. Gods dienaren 
van vandaag kunnen niet werken door 
middel van wonderen vanwege de valse 
werken van genezing, die claimen god-
delijk te zijn. Om deze reden heeft de 
Heer een manier uitgestippeld waarop 
zijn volk het werk van lichamelijke ge-
nezing heeft geleerd, in combinatie 
met de leer van het Woord. Sanatoria 
moeten worden opgezet, om het echte 
medische zendingswerk uit te voeren.’13

13 Ellen G. White, Selected Messages, deel 2, 
bladzijde 54

VERDERE 
STUDIE

BIJBELLES | VRIJDAG 24 FEBRUARI

08

1 Korintiërs 12:14-31
Wat wordt er over het uitdelen van 

de gaven gezegd?

GESPREKSVRAGEN 

 Wat is het verschil tussen de vrucht 
van de Geest en de gaven van de 
Geest?  

 Hoe kan iemand begrijpen dat 
de gaven gegeven zijn door een 
liefdevolle en wijze God? Hoe kan 
het ons helpen de verschillende 
gaven in de kerk te waarderen?  

 Waarom is het gevaarlijk 
wonderbaarlijke genezingen en 
wonderen op zichzelf aan te nemen 
als de waarheid? Wat hebben wij 
nodig om echtheid vast te stellen?   

  Lees Romeinen 12:3. Waarvoor 
worden wij gewaarschuwd? Hoe 
‘hoog’ zouden we over onszelf 
moeten denken?
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1 Korintiërs 12:4-13

De Geest en haar gaven

IJSBREKERVRAAG
Wist u dat de EU als devies heeft: In varietate concordia (eenheid in verscheidenheid)? 
Waarom heeft men dat motto gekozen? Wat zijn de implicaties?

IK VERKEN
In dit bijbelgedeelte zien we dat wat divers is en wat uniek is elkaar aanvult. Het is belangrijk 
te zien dat het niet om een tegenstelling gaat maar om een aanvulling, misschien zelfs 
om een symbiose tussen het unieke dat vanuit de hemel komt en de diversiteit die ons 
mensen op aarde eigen is.

IK BESTUDEER
 Wat is in deze tekst uniek en enkelvoudig? De Geest, de Heer, de ene God, de kracht 
van de heilige Geest, de ene Geest, die de bron is van alles.
 Wat is in dit gedeelte divers en meervoudig? De verschillende gaven, de manieren van 
dienstbaar zijn, de verschillende leden van het lichaam. Joden en niet-joden, slaven 
en vrijen.
  In Korinte kende men, tegenover de ene God van de christenen, een veelvoud aan goden. 
Paulus moet aantonen dat Christus zich, als de enige Heer, manifesteert door de ene 
Geest. God doet dat als de ene unieke en exclusieve Heer, maar op verschillende manieren. 
Er is sprake van één bron waaruit allerlei verschillende verschijnselen ontspringen.
 De verschillende lichaamsdelen—die duidelijk van elkaar kunnen worden onderschei-
den—kunnen geen autonomie opeisen ten nadele van de andere lichaamsdelen. 
 Mogen dan al degenen die een of meer ‘gaven’ hebben ontvangen doen alsof zij 
belangrijker zijn dan anderen? 
 Wat betekent het dat zij allemaal hun gaven ontvangen van de ene, unieke Geest? Welke 
praktische implicaties heeft het dat zij allemaal in dezelfde mate afhankelijk zijn van 
dezelfde Heer en diens Geest.

IK PAS TOE
 Als ik de belangrijkheid begrip van het feit dat we één enkele Heer hebben, wie is dan 
de bron van de gaven en verschijnselen die ik bij mijn geloofsbroeders en –zusters 
waarneem en hoe moet ik reageren als ik een bepaalde gave niet begrijp of als die mij 
zelfs choqueert? Kan 1 Korintiërs 13 me daarbij misschien helpen? Zou het motto van 
de EU misschien ook de moeite van het overdenken waard zijn?
 Welke problemen kan diversiteit opleveren? Hoe zou men daarmee om moeten gaan? 
Maar wil dat zeggen dat we, op grond van deze diversiteit, alles altijd moeten accepteren?

Efeziërs 4:11-13
Hoe wordt de kerk toegerust?
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IK BID …
Heer, help mij mijn gaven te ontwikkelen en te gebruiken  
voor uw koninkrijk. Leer mij zien hoe ik kan groeien.  
Amen
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DE GAVEN VAN DE GEEST

Openingsvraag
Wat viel je op aan de PowerPoint van vorige week? Wat kun je je er nog van 
herinneren? Bespreek met de groep.

Lees samen 1 Korintiërs 12:4-13

IJsbrekervraag
Wat is het leukste werk, de leukste taak of opdracht die je ooit gedaan hebt?

Inspiratie
‘Al die dingen kunnen we doen dankzij de ene heilige Geest.’1

Behandel de tekst 
Zondag: 1 Korintiërs 12:4-6. Waarom zou Paulus zo de nadruk vestigen op één 
Geest, één Heer en één God? Zoek op Wikipedia op https://nl.wikipedia.org/wiki/
Griekse_mythologie en lees het stukje onder Polytheïsme. Kun je nu begrijpen 
waarom Paulus dit zo benadrukt? Lees ook Handelingen 17:16-31.

 Maandag: 1 Korintiërs 12:7-9. Aan wie worden deze gaven gegeven? Wat is het 
doel? Welke gaven zijn beter dan andere gaven? Zijn de gaven zichtbaar? Welke 
vier gaven worden hier genoemd? Waarom zijn deze gaven gelijkwaardig?
 Dinsdag: 1 Korintiërs 12:10-11. Welke vijf gaven worden hier genoemd? Welke 
gaven vind je bruikbaar en welke niet? Waar heeft dat mee te maken denk je.
 Woensdag: 1 Korintiërs 12:12-13. Wie bepaalt welke gave iedereen krijgt? Waarom 
zou dat zo zijn, zie 1 Korintiërs 12:14-22?

Toepassing 
 Donderdag. Wanneer had je het gevoel dat je echt deel van een groep was en 
dat de samenwerking lekker liep om samen iets te bereiken? Waarom liep de 
samenwerking zo goed?
 Vrijdag. Hoe betrokken ben jij bij je gemeente? Wat zou jij kunnen doen om 
jouw gemeente te helpen met jouw gaven?
 Sabbat. Wat houd jou tegen jouw gaven te gebruiken in de gemeente?

Opdracht
Wat zegt dit plaatje jou over de gaven
van de Geest?

¹ 1 Korintiërs 12:11, BGT

SABBAT 25 FEBRUARI | JONGERENLES
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LEZEN:  Efeziërs 1:22-23, 1 Korintiërs 12:13, Romeinen 6:3-7,
Handelingen 17:11, Efeziërs 4:5-6 en Handelingen 2:4-11.

KERNTEKST: ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één
hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en
Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is’. Efeziërs 4:3-5

DE GEEST EN DE KERK
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT
4 MAART

BIJBELLES | 26 FEBRUARI – 4 MAART

De heilige Geest wil in iedereen werkzaam zijn. Zijn werk in een ieder van ons persoon-
lijk vormt de basis voor de gehele christelijke gemeenschap. De heilige Geest is degene 
die verantwoordelijk is voor het bestaan van de kerk van Christus.

Vaak denken we dat de kerk bestaat en groeit vanwege verschillende evangelisatieactivi-
teiten. God wil zijn doel bereiken voor de kerk, met onze hulp. Maar de echte reden voor 
het bestaan van de kerk ligt niet in wat wij doen. Het is niet het resultaat van onze eigen 
organisatie en administratie, hoe belangrijk deze ook zijn. De kerk bestaat om wat God al 
heeft gedaan en zal blijven doen voor ons. Het is de heilige Geest die een gemeenschap 
en broederschap bouwt met het Woord van God. Dit Woord is de basis voor theologische 
eenheid in de kerk. Zonder het werk van de Geest zou de kerk niet bestaan en zou het 
zijn missie niet kunnen volbrengen. 
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DE GEEST VERBINDT 
ONS MET CHRISTUS

ZONDAG 26 FEBRUARI | BIJBELLES  

De heilige Geest verenigt ons op meerdere manieren. We zouden als kerk niet bestaan 
als de heilige Geest ons niet bij Christus zou brengen. Christus is het hoofd van de kerk.1 
Door de heilige Geest kunnen we verbonden worden met Christus. Verbonden zijn met 
Christus is de basis van alle zegeningen. Onze adoptie als zonen en dochters van Christus, 
onze rechtvaardiging en heiligmaking, ons leven als overwinnaars over zonde en onze 
uiteindelijke verheerlijking ontvangen wij door vereniging met Christus. Daarom zou dit 
de basis moeten zijn voor onze christelijke ervaringen. 

Lees Efeziërs 2:18-22 en 1 Petrus 2:6-7. Wat vertellen deze verzen ons over de rol 
van Christus en de Geest in de opbouw van de kerk?

Door de Geest hebben wij toegang tot God de Vader. Jezus is de Rots, de basis van onze 
verlossing en hetgeen waarop alle delen van de kerk rusten. 

Het werk van de Geest op individueel niveau leidt naar een bepaalde gemeenschap van 
geloof: de kerk. Wanneer we verlossing door geloof in Jezus Christus hebben meegemaakt, 
is er een ‘eenheid met de heilige Geest’. Individuele gelovigen bouwen een nieuw spiritueel 
huis van God ‘door zijn Geest’. Als volgers van Christus moeten we willen ‘de eenheid 
te bewaren die de Geest u geeft’.2 We moeten in alles, zonder uitzonderingen, eenheid 
vinden in de broederschap van gelovigen. 
 
Lees Kolossenzen 3:12-14. Hoe kunt u deze eigenschappen krijgen en bijdragen 
aan de eenheid van de kerk? Waarom zijn deze eigenschappen zo cruciaal voor 
een eenheid in de kerk?3

¹ Efeziërs 1:22-23, 5:23
² 2 Korintiërs 13:14, Efeziërs 2:22, 4:3
³ Noot van de uitgever: als we over ‘eenheid’ 

spreken is het goed die te definiëren. Geen mens 
is hetzelfde. Ieder brein is verschillend. Ieder gedachtenproces is verschillend. Het is onmogelijk dat 
ieder mens hetzelfde kan denken. Eenheid betekent eenheid in streven. Alle verschillende gelovigen 
hebben hetzelfde doel: het groot maken van Jezus Christus en wat hij gedaan heeft voor de mens.

Efeziërs 2:18-22, 1 Petrus 2:6,7
Hoe wordt de kerk opgebouwd?



09

BIJBELLES | MAANDAG 27 FEBRUARI

DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  95

DE GEEST VERENIGT 
DOOR DE DOOP
Lees 1 Korintiërs 12:13. Hoe verenigt de doop ons met Christus en de Geest? 

Het is de heilige Geest die ons verenigt in één lichaam van gelovigen. De ingang naar 
het koninkrijk van God is door doop. De doop heeft een gemeenschappelijke dimensie 
en belangrijke betrekking tot de gemeenschap. Als volgers van Christus kunnen we niet 
alleen leven. We hebben ondersteuning, aanmoediging en hulp van anderen nodig. We 
kunnen Gods missie niet alleen volbrengen. Daarom heeft God de kerk gemaakt. Christus 
volgen betekent hem volgen in een gemeenschap met andere gelovigen. De doop en de 
kerk zijn de zichtbare gemeenschap.

Lees Romeinen 6:3-7. Wat wordt er gesymboliseerd met de bijbelse doop? 

Door u te laten begraven met Jezus Christus door de doop door onderdompeling accepteert 
u Christus als uw Verlosser. 

‘De doop is een plechtige verwerping van al wat werelds is. Eigen is beroepshalve de 
dood voor een leven van zonde. Het water bedekt de kandidaat, in aanwezigheid van 
het hele hemelse gebied die de wederzijdse belofte maakt. In de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest, wordt de mens in zijn graf gelegd, begraven met Christus in de 
doop, en opgewekt uit het water om een nieuwe leven van loyaliteit te wijden aan God.’4

De doop is een positieve stap die iedereen die God wil volgen zou moeten zetten. De 
doop laat echt berouw zien. De doop is afstand doen van uw oude leven. De doop is het 
symbool van uw wedergeboorte en bekering. De doop bestaat ook uit beloftes. Wie zich 
laat dopen belooft trouw te zijn aan God en zijn geboden. Dan zal God ons verzekeren 
van zijn hulp wanneer wij dat nodig hebben.  
 
Heeft u de beslissing gemaakt om u te laten dopen? Zo niet, wat houdt u tegen 
om Jezus te volgen in de doop? Als u gedoopt bent door onderdompeling, hoe 
heeft uw belofte door de doop u geholpen in uw leven met Jezus? 

4  Ellen G. White Comments, The SDA Bible 
Commentary, deel 6, bladzijde 1074

1 Korintiërs 12:13, Romeinen 6:3-7
Wat doet de doop met ons?



09

96  1E KWARTAAL 2017 / DIALOOG 

DE HEILIGE GEEST
VERENIGT DE KERK

DINSDAG 28 FEBRUARI | BIJBELLES  

Lees Handelingen 17:11 en Johannes 5:39, 46-47, 8:31-32. Wat is een teken van 
echt discipelschap? Waarom is de Bijbel onmisbaar om ons bij Christus te brengen 
en hem te kunnen volgen? 

De heilige Geest verenigt ons met God door het Woord. De Bijbel is een betrouwbare 
bron voor het kennen van Jezus en Gods plan. Daarom is het lezen en het leren kennen 
van de Bijbel zo belangrijk is. De Bijbel is de bron voor het onderscheiden van waarheid 
en dwaling. Paulus noemde de Joden in Berea welwillend, omdat zij ijverig de Bijbel 
bestudeerden om de waarheid te vinden.5 

Iedere hervorming en spirituele wederopbouw, individueel of gemeenschappelijk, moet 
gebaseerd zijn op de Bijbel. De Bijbel is de basis voor ons geloof. De liefde van Jezus en 
zijn geschreven Woord is het verbond dat ons samenhoudt. 

Lees Johannes 17:17-21. Jezus spreekt hier over eenheid als een waar teken van 
christelijk discipelschap. Wat is volgens deze tekst de basis van eenheid?

Het Woord van God is de waarheid.6 De eenheid van de kerk is het werk van de heilige 
Geest door en met het Woord van God. De heilige Geest zal ons nooit leiden naar twijfel, 
kritiek of tekortkomingen. Hij laat ons de Bijbel waarderen. De Bijbel is een fundamentele 
bron voor theologische eenheid in de wereld. Als wij ons geloof laten verzwakken, zal de 
eenheid in de kerk verdwijnen. 

Hoeveel tijd besteedt u aan de Bijbel? Of belangrijker, hoe kunt u leren de lessen 
uit de Bijbel toe te passen in uw leven? 

⁵ Handelingen 17:11 (Noot van de uitgever: de 
mensen in Berea bestudeerden dus uitgebreid het 
Oude Testament, want dat was de enige Bijbel 
die men toen had.)

⁶ Johannes 17:17, Psalmen 119:160

Handelingen 17:11, Johannes 
5:39,46,47, 8:31,32

Wat is een onderdeel van
discipelschap?
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SAMENBINDEND IN 
GELOOF EN LEER 
Lees Efeziërs 4:5-6. Wat vertelt Paulus ons over eenheid en haar bron?

Eenheid in geloof en leer kan worden bereikt door trouw aan Gods Woord. God vormt 
een speciale band met iedere gelovige. De nieuwe geboorte door doop, door de heilige 
Geest, leidt naar eenheid van geloof. Het overtreft alle menselijke en culturele verschillen. 

‘Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te 
leven’.7 Als kerk kunnen wij niet voor theologische eenheid zorgen. Eenheid is geen werk, 
maar een gift van de heilige Geest, die werkt in iedere gelovige apart. 

De theologische basis van deze eenheid is het Woord van God. Beroep doen op de Geest 
zonder de Bijbel kan zorgen voor verkeerde leer en praktijken. Een beroep doen op de 
Bijbel zonder de heilige Geest laat het Woord opdrogen en maakt het dor. Er is maar één 
Heer, er is maar één geloof, dat leidt naar één doop. Alleen met trouw aan Gods Woord 
kunnen wij eenheid in onze kerk zien. Als er geen eenheid is in geloof en leer, zal er geen 
eenheid zijn in de missie.  

‘We hebben één Heer, één geloof, één doop. Het evangelie van Christus is om iedereen 
te bereiken; alle klassen, alle naties, alle tongen en mensen. De invloed van het evangelie 
is om zich te verenigen in één grote broederschap. Wij hebben slechts één model dat we 
te imiteren in karaktervorming, en dan zullen we allemaal een mal van Christus hebben; 
we moeten in perfecte harmonie zijn; nationaliteiten zullen mengen in Jezus Christus, 
met dezelfde geest en hetzelfde oordeel, spreken dezelfde dingen, en met één mond 
God verheerlijken.’8

 
Lees de uitspraak van Ellen G White. Vraag uzelf, zonder u zorgen te maken over 
anderen en wat zij doen: Wat kan ik doen om dit doel van eenheid te bereiken? 

⁷ Romeinen 12:18
⁸ Ellen G. White, Our High Calling, bladzijde 

171

Efeziërs 4:5,6
Wat zegt Paulus over eenheid?
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SAMENBINDEND IN MIS-
SIE & DIENSTBAARHEID

DONDERDAG 2 MAART | BIJBELLES  

Lees Handelingen 2:4-11, 16-21. Wat is het resultaat van het schenken van de 
heilige Geest aan de gelovigen van het Nieuwe Testament? 

De heilige Geest was verantwoordelijk voor de meest krachtige zending in de geschiedenis. 
God kan meer met een klein groepje die een eenheid vormt in het geloof in hem, dan 
met een grote groep zonder eenheid. Maar God kan grootse dingen doen als wij onze 
levens en onze energie, talenten en middelen aan hem wijden 

Uit de eenheid in leven en missie van de gelovigen groeide de kerk van het Nieuwe Tes-
tament. Een kleine en verlegen groep van gelovigen veranderde in een krachtige groep. 
Ze bereikten mensen van vele culturen en talen. Ze waren een eenheid in ‘Gods grote 
daden’.9 Dezelfde God die actief was in de tijd van het Nieuwe Testament, zal actief zijn 
bij het einde der tijden. Wanneer het werk moet worden afgemaakt voor hij terug komt. 

Lees Handelingen 2:42-47. In welke andere dingen waren de gelovigen van het 
Nieuwe Testament ook verenigd? 

De gebeurtenis van Pinksteren ging gepaard met een aantal andere factoren waarin de 
vroege kerk een eenheid vormde. Ze waren verenigd in bijbelstudie en wijdden zichzelf 
aan de leer van de apostelen. Ze waren verenigd in broederschap en het breken van het 
brood, een verwijzing naar verenigde aanbidding. Ze waren verenigd in gebed en het prijzen 
van God.10 Ze waren verenigd in het helpen van mensen in nood en hadden vele dingen 
gemeen.11 Samen studeren uit de Bijbel en broederschap zorgen voor een verlangen om 
anderen te helpen. De heilige Geest zal onze ogen openen voor de behoeften van anderen.

Welke activiteiten in uw kerk laten de eenheid van uw kerk zien? Wat zou er 
kunnen verbeteren? 

⁹ Handelingen 2:11
10 Handelingen 2:42, 47
11 Handelingen 2:44-45

Handelingen 2:4-11, 16-21
Welk effect had de heilige Geest 

op de gelovigen?
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BIJBELLES | VRIJDAG 3 MAART

VERDERE 
STUDIE

09

Kolossenzen 3:12-14
Wat draagt bij aan eenheid?

“Dit is het werk waarin ook wij worden 
betrokken. In plaats van leven in af-
wachting van een speciale seizoen van 
opwinding, het is wijselijk om de huidige 
mogelijkheden te verbeteren, om het-
geen te doen wat gedaan moet worden 
om die zielen te redden. In plaats van 
de krachten van onze geest uit te put-
ten in speculaties met betrekking tot 
de tijden en seizoenen die de Here in 
Zijn eigen macht heeft geplaatst, en 
het onthoud van de mens, moeten wij 
onszelf overgeven aan de controle van 
de Heilige Geest, om de huidige taken 
te doen, om het brood des levens, met 
onvervalste menselijke adviezen, voor 
de zielen die verloren gaan voor de 
waarheid.”12

‘Ieder individu streeft ernaar een cen-
trum van invloed zijn, en totdat God 
voor Zijn volk werkt, zullen ze niet inzien 
dat onderwerping aan God de enige 
veiligheid is voor elk ziel. Zijn getrans-
formeerde genade op het menselijk 
hart zal leiden tot een eenheid die nog 
niet gerealiseerd is, voor een ieder die 
gelijkgesteld met Christus is, zullen in 
harmonie met elkaar zijn. De Heilige 
Geest zal de eenheid te creëren.’13

12 Ellen G. White, Selected Messages, deel 1, 
bladzijde 186

13 Ellen G. White, Selected Messages, deel 3, 
bladzijde 20, 21

GESPREKSVRAGEN 

 Wat bedoelt Ellen White als ze zegt: 
‘ieder individu streeft er naar een 
centrum van invloed te worden?’ 
Waarom is dat een natuurlijke 
neiging van ons allen? Wat kunnen 
we doen om deze neiging te 
bestrijden in ons leven? Kijk ook 
naar Filippenzen 2:3-4.  

  Sommigen zeggen dat dienstbaar-
heid ons echt kan verenigen, in 
plaats van leer. Ze zeggen dat leer 
mensen uit elkaar drijft en het dus 
niet verplicht zou moeten zijn. 
Waarom kan er geen eenheid zijn in 
missie en dienstbaarheid als er geen 
eenheid is in leer? Waarom is een 
gedeeld geloof een krachtige factor 
voor eenheid en een doeltreffende 
missie?  

 Hoeveel ruimte is er voor theologische 
verschillen? Weinig mensen begrijpen 
waarheid op dezelfde manier. Hoe 
kunnen we een eenheid zijn als kerk, 
terwijl kleine verschillen ontstaan? 
Hoe gaan mensen in uw kerk om 
met deze verschillen en zijn ze toch 
in staat de eenheid te bewaren? 

 Hoe kan de Bijbel een instrument 
voor eenheid zijn? Welke instelling is 
nodig in onze studie in Gods Woord, 
zodat we een eenheid kunnen 
vormen als kerk?
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Efeziërs 4:3-16

De Geest en de kerk

IJSBREKERVRAAG
Wat is uw favoriete teamsport ? 

IK VERKEN
De brieven aan de Efeziërs, de Kolossenzen en Filemon zijn allemaal geschreven vanuit 
de gevangenis rond dezelfde tijd. Omdat de helft van de verzen in dit boek ook worden 
gevonden in Kolossenzen, lijkt het erop dat Paulus zijn thema heeft ontwikkeld in die brief 
terwijl hij schreef voor lokale problemen. In Efeziërs heeft hij zijn thema van toepassing 
gemaakt op de kerk in het algemeen. De kern van dit gedeelte is de eenheid in Gods kerk. 
Die eenheid komt van de samenbindende werking van Geest die daartoe mensen heeft 
aangesteld om de kerk te leiden en te beschermen.

IK BESTUDEER
 Vers 3-6. Na in vers 2 te hebben geschreven over de juiste houding van een gelovige, 
geeft hij in dit gedeelte een groot kosmisch overzicht waarom er eenheid zou moeten 
zijn in de kerk.
 Wat doet de Geest precies in vers 3? Wat geeft hij? Wat is het gevolg daarvan?
  In vers 4-6 staan drie niveaus van eenheid: de gemeente, het geloof, het universum. 
Met wie wordt de eenheid in de gemeente verbonden, met wie het geloof en met wie 
het universum? Wat is de logica achter deze indeling ?
 Vers 7-10. Christus heeft aan ieder van ons een speciale gave gegeven : zijn genade.
 De ‘genade’ heeft de betekenis van een bijzondere gift. Kunt u een beschrijving geven 
van die gift? Zie Efeziërs 3:2, 7, 8.
  ‘… naar de maat waarmee Christus geeft,’ lijkt een moeilijk te begrijpen tekst. Het zou ook 
vertaald kunnen worden als, ‘De grootte van deze gave toont aan hoe goed Christus is.’
 Vers 8. Dit is een citaat van Psalm 68 :19, waar de Heer van de Sinaï als overwinnaar vele 
gevangenen meeneemt tot de troon van God en van hen gaven eist. Het grote verschil 
met deze tekst in Efeziërs is dat Christus geen gaven eist, maar juist geeft.
 Wat is het verschil tussen een God die eist en een God die geeft? Waarom is dit verschil 
zo belangrijk?
 Vers 11-16. In het Grieks loopt de zin die begint in vers 11 door tot eind vers 16. Vers 11 
begint in het Grieks met ‘hij was het die gaf’. Daarmee verwijst dit vers terug naar vers 8.
 Wat heeft Christus gegeven in vers 11? Wat is er bijzonder aan die gave? Wat zegt dat 
over de relatie tussen de kerk en Jezus Christus?
 Vers 12-13. Hier wordt het doel gegeven waarom Christus de gaven geeft. Het woordje 
voor ‘toerusten’ heeft dezelfde stam als Marcus 1:19 en Matteüs 4:21 waar de leerlingen 
de netten voorbereiden om weer gebruikt te kunnen worden.
 Wat is het verschil tussen ‘toerusten’ en ‘voorbereiden’? Welk begrip heeft een diepere 
betekenis? Probeer het uit te leggen met de begrippen ‘vaardigheid’ en ‘waarden’.
 Waar wordt Gods kerk op ‘voorbereid’?
 Vers 14. Hier geeft Paulus aan wat het gevolg is van het bereiken van het doel in vers 13.

Efeziërs 1:20-23
Hoe belangrijk is de kerk?



DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  101

 Wat is het verschil tussen volwassen en onvolwassen christelijk gedrag? Geef voorbeelden.
 Welke beelden gebruikt Paulus om dit uit te leggen? Helpen deze beelden uw begrip? 
Waarom wel/niet?

IK PAS TOE
 Waar herkent u de werking van de Geest in uw gemeente? 
 Moet men een geestelijk mens zijn om de werking van de Geest te herkennen? Waarom 
wel/niet?
 Hoe heeft Christus u gezegend met zijn gaven?
 Welk effect op uw liefde voor Christus heeft dat gehad?
  In hoeverre is er in uw leven balans gekomen door de gaven van Christus?

IK BID …
Goede en liefhebbende Heer, dank u voor uw gaven 
aan mij en aan mijn gemeente. Wilt u doorgaan 
met uw gaven te geven en ons voor te bereiden op 
uw koninkrijk. Bereid ons ook voor om de eenheid te 
ervaren die u zoekt in onze gemeente.
Amen.

VERDIEPING | SABBAT 4 MAART
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DE GEEST EN EENHEID

Openingsvraag
Heb je het plaatje van de opdracht van vorige week bekeken? Bespreek met elkaar 
wat het betekent.

Lees samen Efeziërs 4:3-13

IJsbrekervraag
Hoe ziet God er volgens jou uit?

Inspiratie
‘De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: Efeziërs 4:3-6. Wat geeft de Geest in vers 3? Als de Geest eenheid geeft, 
waarom moeten wij dan moeite doen voor de eenheid? Wanneer kan de Geest 
eenheid bewerkstellingen? Lees Romeinen 8:9,11 en 1 Korintiërs 6:19.
 Maandag: Efeziërs 4:7,11. Jezus geeft aan iedereen gaven. Waarom? Wat bete-
kent ‘toerusten’ zie ook de BGT? Waarin rusten apostelen toe, waarin profeten, 
evangelieverkondigers, herders en leraren? Wat is het doel daarvan? Zie ook 
vers 12? Lees ook 1 Korintiërs 12.
 Dinsdag: Efeziërs 4:8-10. Volgens de commentaren citeert Paulus hier Psalm 
68:18. Welke verschillen zie je tussen wat Paulus aanhaalt en wat er staat in Psalm 
68:18? Wat voor verband zie je tussen gaven ontvangen en gaven geven? Om 
deze passage te begrijpen kun je ‘m het beste in de BGT lezen.
 Woensdag: Efeziërs 4:12-13. Waarom hebben gelovigen onderricht nodig? 
Waarom kun je het niet uit jezelf begrijpen? Zijn er meer dingen in het leven 
waar je anderen bij nodig hebt om het te begrijpen? Geef voorbeelden.

Toepassing 
 Donderdag. Leef jij naar de roeping die je hebt gehad? Denk aan je werk, je 
studie, je school, thuis, je vriendschappen.
 Vrijdag. Van de vier dingen die Paulus beschrijft voor een managementteam, 
welke taak zou jij voor jezelf kiezen: apostel (iemand die pioniert en nieuwe kerken 
plant), profeet (iemand die motiveert en aanmoedigt), evangelist (iemand die 
anderen wint), herder (iemand die coacht) of leraar (iemand die traint).
 Sabbat. Kun je los van de gemeente een christelijk leven leiden? Hoe oefen je 
dan de eenheid met andere gelovigen uit? Hoe ben je dan deel van een lichaam 
om je bijdrage te geven? Hoe kun je dan groeien in je geloof als je geen contact 
hebt met andere gelovigen?

Opdracht 
Luister naar www.youtube.com/watch?v=juY1psUcHPE, ‘Sta op in mij’. 

¹ Efeziërs 4:3, BGT

SABBAT 4 MAART | JONGERENLES
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https://www.youtube.com/watch?v=juY1psUcHPE
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LEZEN: Johannes 15:7, Matteüs 7:7, Psalmen 66:18, Jakobus 1:6-8,  
1 Johannes 5:14-15 en Handelingen 2:38.

KERNTEKST: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we 
in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woord-
loze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de 
Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.’ Romeinen 8:26-27

WOORD EN GEBED
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT
11 MAART

BIJBELLES |  5 – 11 MAART

Ware spiritualiteit en gebed gaan samen. Er is geen geestelijk leven mogelijk zonder 
gebed. Na onze inkeer is hernieuwing van ons gebedsleven het belangrijkste. Het goede 
nieuws is dat zelfs in onze gebeden wij hulp van de heilige Geest krijgen. Gebed brengt 
ons dichter bij God, dichter bij zijn aanwezigheid. Gebed uit geloof zorgt er voor dat wij 
kunnen leven om Gods zegeningen te ontvangen. Onze levens worden getransformeerd als 
wij de beloofde zegeningen accepteren. ‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit 
elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus’.1 In echt gebed en ware spiritualiteit staat 
God centraal en zijn beide geworteld in zijn geschreven Woord. 

We moeten ons geestelijk leven niet alleen baseren op ervaringen en gevoelens. Ons 
geloof moet geleid worden door de Bijbel en door Gods wil. Het is de heilige Geest die 
een verlangen in ons doet ontbranden om Gods aanwezigheid te voelen in gebed. 

¹ Filippenzen 4:19
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GEBED DAT 
GOD BLIJ MAAKT 

ZONDAG 5 MAART | BIJBELLES  

Vele gebeden zijn gebaseerd op onzekerheid. We bidden dat het leven van een ander 
gespaard mag worden, omdat we niet alleen willen leven. We bidden voor het succes van 
Gods werk, omdat we er zelf een grote rol in spelen. We bidden voor de bekering van een 
ander, zodat ons leven makkelijker zal zijn. Vaak gaan onze gebeden over wat wij willen, 
niet wat God wil. Gebed dat God blij maakt heeft een andere focus. 

Lees Johannes 15:7. Waarom is het belangrijk voor onze gebeden dat we vast-
houden aan Jezus en zijn Woord? Waar zullen onze gebeden over gaan als wij 
niet vasthouden aan Jezus? 

God mensen die hem zoeken rust en vrede.  Zijn aanwezigheid geeft een intense vrede die 
met niets anders te vergelijken is. Als God op de eerste plaats staat in ons leven, zullen we 
doen wat hij wil. Zijn gedachten zullen onze verlangens vormen. Als God het middelpunt 
van ons gebed is, zullen we bidden vanuit zijn perspectief. We zullen ons leven zien door 
zijn ogen. Dit perspectief verbetert gebed. 

God is erg geïnteresseerd in ons. Hij wil deel zijn van ieder aspect in ons leven: onze 
zorgen, onze angsten, onze wensen, onze hoop, onze verlangens, onze vreugde en ons 
mislukkingen. We kunnen hierover met hem praten als met een goede vriend. We zullen 
alles door zijn ogen zien. 

Gebed verandert God niet, het verandert ons. We worden naar de levensveranderende 
aanwezigheid van God gebracht. 

‘Bidden is het openen van het hart voor God als voor een vriend. Dat wil niet zeggen, 
dat bidden nodig is om aan God bekend te maken wat wij zijn, maar dat we daardoor in 
staat worden gesteld om Hem te ontvangen. Het gebed doet God niet afdalen naar ons 
toe, maar voert ons omhoog tot Hem.’2

Dit zegt veel over de realiteit van gebed. Wat het met en voor ons doet. Alleen gebed stelt 
ons open voor het ontvangen van de genade, de kracht en de aanwezigheid van God in 
ons leven. Wie heeft er nou niet gevoeld hoe gebed ons dichter bij God kan brengen? 

Denk na over uw gebedsleven. Waar u voor bidt, wanneer u bidt, waarom u bidt, 
enzovoort. Wat vertelt het u over uw eigen geestelijke toestand en uw relatie met 
God? Welke veranderingen moet u maken? 

² Ellen G. White, De weg naar Christus, 
bladzijde 91

Johannes 15:7,8
Welke belofte krijg ik hier?



10

BIJBELLES | MAANDAG 6 MAART

DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  105

Lees Matteüs 7:7. Voordat we iets kunnen ontvangen van God, moeten we er om 
vragen. Waarom is vragen zo belangrijk als God alles al weet?

Vragen laat onze ware verlangens zien en toont ons vertrouwen in God. Door gebed 
benaderen wij God, van wie wij ondersteuning en hulp vragen. Wanneer we God vragen, 
geven we hem openlijk toestemming om actief te worden in ons leven. God wil dat wij 
bij hem komen met onze gebedsverzoeken. Als wij hem niet vragen, zullen we niet de 
beloofde zegeningen ontvangen. Jezus zei: ‘Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt 
ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’3

Lees Marcus 11:24, 1 Johannes 5:14, 15 en Psalmen 66:18. Waarom is geen vraag 
te groot voor God? Waarom is het goed te weten dat God gul is en er van houdt 
zijn rijkdom te geven? Wat is Gods voorwaarde om onze gebeden te vervullen? 

We kunnen God alles vragen. Geen vraag is te klein of onbelangrijk voor hem. Ook is geen 
vraag te groot voor God. Hij is almachtig. In geloof mogen wij naar iedere belofte in de 
Bijbel vragen en deze zegeningen ontvangen.4  

Er zijn wel voorwaarden als wij iets aan God vragen. Als wij niet bereidt zijn ons volledig 
over te geven aan God of onze vragen egoïstisch of zondig zijn, zal God onze gebeden 
niet beantwoorden.5 Een belangrijke voorwaarde is onze bereidheid Gods wil te volgen 
en gehoorzaam te zijn. ‘Al zijn gaven zijn beloofd op voorwaarde van gehoorzaamheid.’6 

Wetende dat God vrijgevig is, kunnen we vrijmoedig tot hem komen. ‘De Heer is niet 
verheerlijkt door de gewillige smeekbeden die laten zien dat er niets wordt verwacht. 
Hij wil een ieder die gelooft, de troon des genade benaderd met ernst en zekerheid.’7

³ Lucas 11:9-10
⁴ 2 Korintiërs 1:20
⁵ Jesaja 59:1-2
⁶ Ellen G. White, Verhalen om verder te vertel-

len, bladzijde 110

⁷ Ellen G. White, Signs of the Times, 7 Augus-
tus, 1901

DE BASIS VAN
BIJBELS GEBED

Matteüs 7:7
Welk nut heeft vragen?
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Lees Marcus 11:24. Welk ander aspect noemt Jezus met betrekking tot geloof, 
naast vragen? 

Vragen alleen is niet genoeg. Er is nog een belangrijk aspect dat aanwezig moet zijn in onze 
gebeden: vertrouwen. In het boek Hebreeën staat: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God 
vreugde te geven.’8 Wanneer we knielen voor God en de Bijbel openen en God vragen, 
als een klein kind, moeten we er op vertrouwen dat hij ons zal helpen. Hij zal doen wat 
het beste voor ons is na verloop van tijd. 

Lees Jakobus 1:6-8. Hoe beschrijft de tekst een persoon die te weinig vertrou-
wen heeft? Waarom is vertrouwen een voorwaarde voor het ontvangen van 
zegeningen?

Als we bij God komen, moeten we geloven dat hij bestaat en degenen beloont die hem 
zoeken. Krachtig gebed moet gepaard gaan met geloof dat hij zal antwoorden en alles 
zal doen om ons gebed waar te maken. 

Wanneer wij twijfel laten zien in ons vertrouwen in God, kunnen we niet verwachten 
zegeningen te ontvangen. Geloven betekent God op zijn Woord vertrouwen. Het betekent 
dat we afhankelijk zijn van God en zijn beloftes, zelfs wanneer ons gevoel iets anders zegt. 
Want ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien.’ Geloof klampt zich vast aan Gods beloftes omdat we 
geloven wat Hij zegt. Vertrouwen weet dat het onmogelijk is dat God liegt. ‘Jezus Christus 
blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’ Vertrouwen weet dat voor God 
niets onmogelijk is.9 

Wat helpt sterker vertrouwen op te bouwen? Welke aspect van Jezus helpt 
vertrouwen te hebben in zijn wil en kan ons helpen in tijd van nood? 

⁸ Hebreeën 11:6
⁹ Hebreeën 11:1, 11, 6:18, 13:8, Lucas 1:37

GELOOF 
DE BASIS VOOR GEBED

DINSDAG 7 MAART | BIJBELLES  

Marcus 11:24
Welk aspect wordt hier

genoemd?
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Lees 1 Johannes 5:14-15. Waarom kunnen we zeker weten dat God ons hoort. 
Zullen we altijd het gevraagde van hem ontvangen? 

Het derde aspect van bijbels gebed is ontvangst. Als we God hebben gevraagd en zijn 
beloftes geloven, zal hij ons geven wat goed is voor ons.10 We ontvangen Gods belofte 
door God te danken. Zo nemen wij zijn beloftes in ons hart. Ellen G. White zei: ‘om elke 
gave die hij heeft beloofd; dan moeten we echter ook geloven dat we ontvangen, en God 
dank brengen dat we hebben ontvangen.’11 

In Lucas 8:11 vergelijkt Jezus Gods woord met een zaadje. Zoals in een zaadje een hele 
appelboom zit, bevatten Gods beloftes zijn grote geschenk. Wanneer we dit ontvangen 
en God bedanken, bezitten wij al het geschenk dat hij heeft beloofd. We ontvangen het 
beloofde geschenk door vertrouwen, voordat we het zien of voelen. 

Het voorbeeld van de opstanding van Lazarus in Johannes 11 laat zien dat Jezus op deze 
manier heeft gebeden. Jezus wist precies wat Gods wil was in deze situatie. In Johannes 
11:11 staat dat hij bereidt was Gods wil uit te voeren en dat hij gehoorzaam was. In Johannes 
11:39-41 staat dat Jezus zijn Vader dankte, en zo de mogelijkheid kreeg zijn verzoek waar 
te maken. Als Gods kinderen leven en vertrouwen wij op Gods beloftes, ook al kunnen 
we niet alles uitleggen. 

‘De Heer zegt: ‘Roep me te hulp in tijden van nood.’12 Hij nodigt ons uit om hem al onze 
moeilijkheden en noden en onze behoefte aan goddelijke hulp voor te leggen. Hij dringt 
erop aan dat we voortdurend in gebed zullen zin. Zodra er problemen rijzen moeten en 
met onze ernstige, intense gebeden naar hem toegaan. Onze gebeden zijn bewijs van 
ons sterke vertrouwen in God, op welk moment ze ook worden uitgesproken. Ons besef 
dat we hulp nodig hebben brengt ons ertoe om ernstig te bidden en onze hemelse Vader 
wordt gegrepen door onze smeekbeden.’13 

Waarom is het zo belangrijk alles bij God te brengen in gebed?  

10 Noot van de uitgever: Gebeden worden niet altijd verhoord. We denken bijvoorbeeld aan ernstig zie-
ken. Het zou niet juist zijn te veronderstellen dat het geloof van de familie en vrienden niet goed genoeg 
was en dat God daardoor het gebed niet heeft verhoord.

11 Ellen G. White, Karaktervorming, bladzijde 260 
12 Psalm 50:15
13 Ellen G. White, Verhalen om verder te vertellen, 

bladzijde 137

ONTVANG 
GODS BELOFTES

1 Johannes 5:14,15
Waar kan ik zeker van zijn?
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Lees Efeziërs 3:16 en Handelingen 2:38. Wat zeggen deze teksten over het ont-
vangen van de heilige Geest in ons leven? 

Er zijn veel dingen waar we voor kunnen bidden, maar er is één grote behoefte in deze 
tijd waarin wij leven. Het geschenk van de heilige Geest. Dit is het grootste geschenk 
dat Jezus kan geven.14 Er kan niets worden toegevoegd aan dit geschenk. Wat zou er 
kunnen worden toegevoegd aan de Goddelijkheid zelf? Door hem en zijn werk in ons 
leven, zijn al onze behoeftes voorzien. De zegening van de heilige Geest zorgt voor vele 
andere zegeningen. 

Er is één groot obstakel en dat zijn wij zelf. Vaak zijn wij niet voorbereidt op het ontvangen 
van de heilige Geest. Zoals in de dagen van de kerk van het Nieuwe Testament, moeten 
we realiseren dat we eerst berouw moeten hebben en ons over moeten geven aan Jezus. 
Wanneer we reageren op de aanmoediging van de heilige Geest, zal berouw het volgende 
zijn van het werk van de heilige Geest. In nederigheid en vertrouwen kunnen we onze 
zonden bekennen. Hij zal ons dan reinigen van alle ongerechtigheid. We moeten begrijpen 
hoe gevallen wij zijn en dat we Gods genade nodig hebben. Zonder hem zijn we verloren, 
dood in onze zonden en verdoemd tot eeuwige verlorenheid. 

‘De hemelse vader is meer bereid om de heilige Geest te geven aan hen die hem daarom 
vragen dan dat aardse ouders bereid zijn hun goede gaven geven aan hun kinderen.’15

Het geschenk van de heilige Geest nooit een doel op zich. Hij wordt gegeven om Jezus te 
verheffen, het karakter van Christus te laten zien in ons leven en om anderen te dienen. 
Zo kunnen wij het lichaam van Christus bouwen, de kerk. Iedere aanbidding die de Geest 
boven Jezus verheft, is verkeerd. Dankzij Jezus hebben wij ‘allen door één Geest toegang 
tot de Vader’.16 
 
Wat is uw ervaring met de heilige Geest in uw leven? Hoe zou uw leven er uit zien 
zonder dit geschenk? 

14 Noot van de uitgever: het grootste geschenk 
van Jezus is zijn leven voor onze zonde. Zonder 
dat was al het andere zinloos.

15 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, blad-
zijde 284

16 Efeziërs 2:18

BIDDEN OM DE
HEILIGE GEEST 

DONDERDAG 9 MAART | BIJBELLES  

Efeziërs 3:16, Handelingen 2:38
Wat kan de heilige Geest voor mij 

doen?



GESPREKSVRAGEN

  Lucas betrok eerder gepubliceerd 
materiaal bij het schrijven van zijn 
evangelie. Wat moeten we dan 
verstaan onder het geïnspireerde 
karakter van de Bijbel? Hoe vindt 
inspiratie plaats? Zie Ellen G. White, 
‘The Inspiration of the Prophetic 
Writers’, Selected Messages, deel 1, 
blz. 15-23
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Lees Ellen G. White, “Bid om vrijgevig-
heid,” bladzijde 104-115, in Verhalen 
om verder te vertellen. Voor een ver-
zameling van bemoedigen beloftes, 
lees Ellen G. White, God has Promised.17

‘Zonder gebed, zouden we geen gees-
telijke kracht in ons leven te hebben, 
omdat het gebed ons verbindt met 
de Bron van die macht. Zonder gebed 
zouden we geen vitale schakel hebben 
met God. We worden lege vaten die 
“een schijn van godsvrucht” zouden 
kunnen hebben, maar verstoken van de 
kracht en de belofte van geschenken 
van boven. En, geen twijfel, zoals we 
allemaal deze week hebben gezien, we 
hebben prachtige beloften gekregen 
van Gods antwoord op gebeden. 

Maar hoe zit het met momenten waarop 
we niet krijgen wat we bidden, zelfs 
als we hebben geprobeerd om aan 
alle voorwaarden door God gegeven 
vermogen te voldoen? “Maar wees 
niet ontmoedigd als je gebeden niet 
direct antwoord te krijgt. De Heer ziet 
dat dat gebed vaak wordt gemengd 
met het wereldse. Men bidt voor het-
geen wat hun zelfzuchtige verlangens 
zal bevredigen, en de Heer zal niet hun 
verzoeken vervullen op de wijze die 
zij verwachten. Hij zal hen testen en 
op proef stellen, Hij brengt hen door 
vernederingen, totdat ze inzien wat hun 
behoeften zijn. Hij zal de mensen niet 
hetgeen geven welk een valse begeerte 
zal behagen en die schade aan de 
mensheid zal toebrengen en hem te 
schande maken voor God. Hij wil niet 
dat de mensen die hun ambitie zullen 
najagen en eenvoudigweg werken aan 
hun zelfverheerlijking. 

17 Washington, D.C.: Review and Herald, 1982

VERDERE 
STUDIE

GEBEDSVRAGEN

 Op welke manier heeft gebed een 
invloed op ons geestelijk bestaan? 
Welk effect heeft gebed op u 
wanneer u bidt?  

 Wat vertelt u iemand die gebeden 
en gebeden heeft, maar er niets is 
veranderd? Denk aan de genezing 
van een naaste, etc. Hoe kunnen we 
leren in God te vertrouwen in dit 
soort situaties?  

  Praat in de sabbatschool over uw 
eigen ervaringen met gebed en 
wat het voor u betekent. Wat heeft 
u geleerd over gebed dat zou 
anderen kunnen helpen? 

 Waarom is het belangrijk toch te 
bidden, als wij gebed niet volledig 
begrijpen?  

BIJBELLES | VRIJDAG 10 MAART

10

Psalmen 66:16-20
Welk getuigenis geeft de

psalmist hier?

Wanneer we tot God komen, moeten we 
nederig en berouwvol van hart zijn, en 
ondergeschikt zijn aan Zijn heilige wil.’18

18Ellen G. White, In Heavenly Places, bladzijde 
89
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SABBAT 11 MAART | VERDIEPING 
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Johannes 15:1-8

Het Woord, de Geest en het gebed

IJSBREKERVRAAG
Vaak ziet men God als een soort automaat. Je gooit een munt in het apparaat en u krijgt 
antwoord. Waarom mogen we niet op deze manier bidden?

IK VERKEN
Voordat we in Johannes 15 komen bij de woorden ‘u kunt vragen wat u wilt’ is er negen keer 
sprake van ‘in Christus’ blijven, zes keer van vrucht dragen en twee keer van ‘weggegooid 
worden’ om daarna nog meer vrucht te dragen. Het is dus duidelijk: Door in Christus te 
blijven dragen we vrucht. Maar het is geen automatisch proces, want soms moet de Vader 
ingrijpen om de takken die niet productief zijn weg te snijden, ook al zijn ze nog steeds 
verbonden met de wijnstok. In Johannes 15 zijn de vruchten van de leerlingen niet altijd 
voldoende zichtbaar. Daarom geldt voor hen de waarschuwing van Jezus dat zij ‘gesnoeid’ 
kunnen worden en van de wijnstok kunnen worden weggesneden.

IK BESTUDEER
� Hoe is het mogelijk dat mensen die met Jezus verbonden zijn toch geen vrucht dragen?
� Hoe moeten we het begrijpen dat Jezus op dit punt de belofte  introduceert: ‘Je kunt 
vragen wat u wilt en het zal u gebeuren. Kunt u, gezien vanuit de context van Johannes 
15 een precieze uitleg geven aan deze belofte?
  In Romeinen 8 is er ook sprake van blijven in Christus, van ‘wandelen’ volgens de Geest 
en hem toestaan in ons te leven, ons te leiden, onze gevoelens en wensen te beïnvloeden 
en daarmee ons leven zelfs in de dood veilig te stellen. Maar er is ook sprake van lijden 
als u in Christus blijft.
� Kunt u dit vergelijken met het het ‘weggegooid’ worden in Johannes 15:6? Hoe kan 
iemand er zeker van zijn om in Jezus te blijven. Er wordt in dit kader ook gesproken over 
gebed, over ‘vraag en u zal gegeven worden.’ 
� Hoe is dat gekoppeld aan een opmerking : ‘We weten immers niet wat we in ons gebed 
tegen God moeten zeggen.’
� Hoe kunnen we de belofte van Johannes 15 in overeenstemming brengen met de woorden 
van Romeinen 8.

IK PAS TOE
 Zonder enige twijfel is de persoon die de sleutel heeft de heilige Geest. 
 Waarom is hij de enige die de goddelijke werkelijkheid met die van de mens kan verenigen. 
�Waarom helpt hij ons bij ons vragen, zodat we niet bidden naar onze eigen wil maar 
naar de wil van God.
� Denk aan iets wat u na aan het hart ligt en waarvoor u al vaak hebt gebeden. Hoe kan 
deze menselijke wens van u op één lijn worden gebracht met de wil van God. Wat zou 
de heilige Geest voor u tot stand willen brengen ?

Lucas 8:4-15
Wat wil deze gelijkenis duidelijk 

maken?
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IK BID …
Heer, laat mijn belangrijkste gebed zijn om met u 
verbonden te blijven. Ik bid u dat ik, ondanks het 
lijden en de teleurstellingen van het leven en tot 
meerdere eer van u, de vruchten mag laten zien die 
demonstreren dat ik steeds meer naar het beeld van 
uw Zoon wordt veranderd.

10

   De heilige Geest helpt ons om in Christus te blijven en om door die band met hem vrucht 
te dragen; hij helpt ons om op de goede manier naar God te gaan en hij geeft ons, op 
basis van Gods liefde en tot eer van God, wat we nodig hebben om te kunnen groeien 
en om meer te gaan lijken op het beeld van zijn Zoon. Wat kunt u als gemeente aan God 
vragen en hoe kan het gebed de gemeente helpen om trouw te blijven aan zijn Woord, 
om in Christus te blijven en hem te eren.
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DE GEEST EN GEBED

Openingsvraag
Waar ging het liedje van Martin Brand over? Wat vond je ervan? Deel met de groep.
Lees samen Johannes 15:1-8

IJsbrekervraag
Welke boom of plant beschrijft jou het beste? De eik, de treurwilg, de berk, de 
rododendron, de roos, de jasmijn, de brandnetel, de braam? Bespreek met elkaar.

Inspiratie
‘Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald, en zijn jullie rein 
geworden.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: Johannes 15:1-2. Over welke vrucht heeft Jezus het? Zie Galaten 5:22. 
Hoe blijf je ‘in Jezus’? Lees Jeremia 17:7-8. 
 Maandag: Johannes 15:3-4. Hoe kan het woord van Jezus je rein maken? Wat 
gebeurt er als je het leest? Maakt het je ook rein als je het niet leest of hoort? 
 Dinsdag: Johannes 15:5-6. Wat betekent het dat als je niet in Jezus blijft je wordt 
weggegooid? Wat gebeurt er dan precies? Waarom is dat zo? Hoe kun je dat 
vermijden? Wat moet je dan doen?
 Woensdag: Johannes 15:7-8. Welk verband is er tussen vers 7 en 8? Als je in Jezus 
blijft, heeft dat invloed op wat je hem vraagt? Wat is dan ‘alles’? Zomaar alles, of 
datgene waarin de grootheid van de Vader zichtbaar wordt? Bespreek met elkaar.

Toepassing 
 Donderdag. Hoe zou jij de vruchten in jouw leven beschrijven? Sappig, groen, 
wormstekig? Waarom?
 Vrijdag. Wat is er gebeurd in jouw leven als gevolg van het lezen van de woorden 
van Jezus? Hoe snel of langzaam ging dat? Was dat een eenmalige gebeurtenis 
of een steeds doorgaand proces? Hoe weet je dat?
 Sabbat. Zie jij jezelf als Jezus’ helper of vriend? Wat helpt om die vriendschap 
te ontwikkelen? Bespreek met elkaar.

Opdracht
 Luister naar Michael W. Smith: www.youtube.com/watch?v=I7Sn5rV6oM0

¹ Johannes 15:3, BGT

SABBAT 11 MAART | JONGERENLES
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https://www.youtube.com/watch?v=I7Sn5rV6oM0
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LEZEN: 
Handelingen 7:51, Hebreeën 10:24-25, Efeziërs 4:25-5:2, 1
Tessalonicenzen 5:19-21 en Marcus 3:28-29.

KERNTEKST: 
‘Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u ge-
merkt bent voor de dag van de verlossing.’ Efeziërs 4:30

DE GEEST BEDROEVEN 
EN WEERSTAAN
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MAAK
DEZE LES VÓÓR 

SABBAT
18 MAART

BIJBELLES | 12 – 18 MAART

De heilige Geest kan zondenaren hun zonden laten inzien. Hij wakkert een verlangen aan 
om Jezus te accepteren en zijn vergeving te accepteren voor onze zonden. De heilige Geest 
maakt ons overwinnaars, waardoor wij het mooie karakter van Jezus kunnen laten zien. 

Tegelijkertijd kunnen mensen zich tegen hem verzetten. Hij dringt zichzelf niet aan ons op. 

Zonde is erg verleidelijk, erg aantrekkelijk. Maar het is ook erg bedrieglijk en leidt naar 
de dood. Het staat tegenover God en zijn heiligheid en goedheid. De heilige Geest is 
het tegenovergestelde van zonde in ieder vorm. Hij rouwt als wij zondigen en daar niet 
mee stoppen. Hoe machtig de heilige Geest ook is, zijn positieve invloed kan gedoofd 
worden. We kunnen hem weerstaan als we als bewust verkeerde dingen blijven doen. De 
evangeliën vertellen ons dat er één zonde is die niet vergeven kan worden: godslastering 
tegen de Geest.1 

Deze week zullen we leren over de bijbelse aspecten van het rouwen, 
doven en weerstaan van de heilige Geest en welke zonde niet 
vergeven kan worden. 

¹ Matteüs 12:31-32
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Lees Handelingen 7:51. Welke waarschuwing wordt hier gegeven en hoe is dit 
van toepassing op ons dagelijks leven? 

Er worden een aantal zonden in de Bijbel genoemd als zonden tegen de heilige Geest. Veel 
van deze zonden zijn op individueel niveau. Stefanus zegt dat zijn beschuldigers koppig 
zijn, net als de rebelse Israëlieten die het gouden kalf hadden aanbeden.2 Ze verzetten 
zich tegen de heilige Geest, omdat ze weigerden te luisteren naar wat de heilige Geest 
duidelijk probeerde te maken via Gods profeten. Dit patroon van verzet tegen God en zijn 
plan leidde bij sommigen tot ontkenning van het bestaan van Jezus Christus. In plaats van 
Jezus te volgen, aanbaden zij een vervanging voor het levende woord van God. 

Het is een verbazingwekkende gedachte dat wij als fragiele mensen, gecreëerd door 
God en afhankelijk van hem, het werk van de heilige Geest kunnen weerstaan. Dat wij 
de genade van God kunnen weerstaan. Hoe machtig God ook is, hij dwingt ons niet. Hij 
respecteert onze keuzes.  

Als God ons zou willen dwingen hem te gehoorzamen, dan had hij dat al bij Adam en Eva 
gedaan. God heeft ons vrije wezens gemaakt, met de kracht morele keuzes te maken, 
voor leven of dood, voor goed of kwaad. Wat een heilig en kostbaar geschenk hebben 
wij gekregen. 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, maar we hebben ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. We moeten elkaar aanmoedigen trouw te zijn aan 
Gods Woord en dicht bij Jezus te blijven.3 We verzetten ons tegen de heilige Geest als we 
het woord van God weerstaan en de boodschappen van zijn profeten niet waarnemen. 

Het is makkelijk terug te kijken naar Israël en te oordelen over hun fouten. Maar 
onze eigen slechte keuzes dan? Hoe zou u zich voelen als uw fouten zo openbaar 
werden gemaakt? Hoe kunnen we anderen helpen met liefde en goede daden? 
Wat doet u om liefde en goede daden in anderen aan te moedigen? 

² Exodus 33:3
³ Hebreeën 10:24-25

DE HEILIGE GEEST 
WEERSTAAN

ZONDAG 12 MAART | BIJBELLES  

Handelingen 7:51
Welke waarschuwing krijg ik hier?
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BIJBELLES | MAANDAG 13 MAART
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Lees Efeziërs 4:30. Hier gebruikt Paulus een gebiedende wijs en waarschuwt ons 
de heilige Geest niet te bedroeven. Wat betekent het om de heilige Geest te 
bedroeven? 

De heilige Geest is een persoonlijk wezen, niet alleen een goddelijke kracht. Dit is waarom 
hij bedroeft kan worden. Maar hoe bedroeven wij de heilige Geest? We moeten onthouden 
dat één van de taken van de heilige Geest is, onze ogen te openen voor zonde.4 Hij leidt 
ons naar Jezus, die ons vergeeft en ons heiligt. Gods Geest wordt niet voor niets ‘heilig’ 
genoemd. Dit betekent dat hij zonde haat. Maar hij is blij als wij gehoorzaam zijn aan 
God in alles en als wij denken en spreken wat puur en heilig is. Dit betekent ook dat hij 
bedroeft is als we iets koesteren dat oneervol is voor onze goddelijke roeping. Als wij 
besluiten bewust vast te houden aan een zonde, bedroeft hem dat. De heilige Geest 
bedroeven is een serieuze zaak. 

‘Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u 
in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest 
u geeft.’ ‘Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden.’ ‘Dan 
zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig 
toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’ ‘Op gezag van de Heer zeg ik u dus met 
klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.’ Laten we een 
leven leven dat God tevreden stelt.5 

Wanneer we negatieve dingen toelaten in onze harten en hiernaar leven, is de Geest 
bedroeft. De heilige Geest bedroeven betekent zijn aanwezigheid en zijn levensveran-
derende kracht verachten. Dit omdat wij bewust willen zondigen. 

De heilige Geest is niet onverschillig over onze levensstijl. Lees Efeziërs 4:25-31 en 
noteer de specifieke morele houdingen die de Geest bedroeven. Waarom is de 
heilige Geest bedroefd over deze dingen? 

⁴ Johannes 16:8
⁵ Efeziërs 4:2-3, 23, 15, 17, 24-31

DE HEILIGE GEEST 
BEDROEVEN (DEEL 1)

Efeziërs 4:30
Wat betekent dit?
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Dat de heilige Geest bedroefd kan worden, vertelt ons dat God niet onverschillig is in wat 
wij doen. God wordt bewogen door onze beslissingen en hoe wij leven. 

Lees Efeziërs 4:25-5:2. Wat moeten wij doen en hoe zou ons leven er uit zien als 
wij deze geboden zouden opvolgen? 

We maken de heilige Geest blij wanneer we de waarheid spreken door liefde. Wanneer we 
boos zijn over zonden, maar niet zondigen in onze boosheid. Wanneer we met onze eigen 
handen werken en het resultaat gebruiken om goed te doen. Wanneer we vriendelijk, 
barmhartig en vergevensgezind zijn. 

Als we claimen christenen te zijn, maar leven alsof Christus geen deel is van ons leven, 
bedroeven we de heilige Geest. Als we toegeven te geloven in de Waarheid, maar ons 
daar niet naar gedragen, bedroeven we de heilige Geest. Gebrek aan morele goedheid 
bedroeft de heilige Geest. Als we leven zodat anderen realiseren dat wij echt kinderen 
zijn van God, brengen we vreugde in Gods hart. 

Lees Efeziërs 4:3-4, 15-16, 32. Wat staat in deze verzen over de gemeente en 
het leven in de Geest? Hoe komt een leven dat gevuld is met de Geest in een 
gemeente tot uiting? 

In Efeziërs 4 staat een duidelijk kenmerk van de gemeente waarbij het idee van eenheid 
meerdere keren wordt genoemd. ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar 
zoals God u in Christus vergeven heeft.’ Hoe wij omgaan met elkaar in de kerk, ‘span u in 
om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u 
geeft,’ is een cruciaal aspect om de Geest niet te bedroeven. Hoe we elkaar behandelen 
in de kerk, de tempel van de heilige Geest, is belangrijk voor God.6  
  
Het is goed om de waarheid te weten, maar stel uzelf deze vraag: Hoe gaat u 
met mensen om die niets voor u doen? Degenen die u niets kunnen bieden? 

⁶ Efeziërs 4:3, 32, 1 Korintiërs 3:16-17

DE HEILIGE GEEST
BEDROEVEN (DEEL 2)

DINSDAG 14 MAART | BIJBELLES  

Efeziërs 4:25-5:2
Volg ik deze adviezen op?

belangrijk?



11

BIJBELLES | WOENSDAG 15 MAART

DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  117

Lees 1 Tessalonicenzen 5:19-21. Hoe kan de heilige Geest gedoofd worden? 

Het woord ‘doven’ duidt het idee van een vuur aan. Hetzelfde Griekse woord wordt 
gebruikt in 1 Tessalonicenzen 5:19 en Efeziërs 6:16. We moeten onthouden dat de heilige 
Geest twee belangrijke dingen voor ons doet. Hij geeft ons kennis over zonden en hij geeft 
ons de kracht om onze zonden te overwinnen. Beide zijn gekoppeld aan heiligmaking. 

Door het woord van God vertelt de Geest ons wat we moeten weten om een heilig leven 
te leven. Door zijn nooit ophoudende kracht geeft hij ons de mogelijkheid te leven naar 
zijn kennis. We kunnen het doven van de heilige Geest vermijden door de profetieën die 
hij ons ingeeft niet te verachten.7 ‘Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk 
kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.’8 We moeten in ons leven in de gemeente 
open staan voor de Geest, en het werk van de heilige Geest niet doven. We hebben ook 
onderscheidsvermogen nodig, omdat valse leer en valse profeten een plaag zullen blijven 
vormen in de gemeente. 

Niet alle geesten zijn goedaardig. Gods Woord is een lamp op onze voet en een licht op 
ons pad.9 Hieraan kunnen we alle profetische uitspraken testen. In de tijd van de Bijbel 
bestond een lamp uit een brandende lont dat licht wierp op de voeten van wie ’s nachts 
wandelde. De Bijbel vertelt ons hoe we moeten wandelen met de Geest.10 Dat doen we 
door ons over te geven aan de leer van Gods Woord en de ideeën van de heilige Geest 
te gehoorzamen. 

Lees 1 Tessalonicenzen 4:7-8. Wat betekent het geroepen te worden ‘tot een 
heilig leven’? In welke gebieden in uw leven handelt u ‘tot een heilig leven’?  

⁷ 1 Tessalonicenzen 5:20
⁸ 1 Tessalonicenzen 5:21-22
⁹ Psalmen 119:105
10 Galaten 5:25

DE HEILIGE GEEST
DOVEN

1 Tessalonicenzen 5:15-21
Waardoor dooft de heilige

Geest uit?
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Lees Marcus 3:28-29, Lucas 12:10 en Matteüs 12:31-32. Als alle zonden en gods-
lastering vergeven kan worden, wat kan dan niet vergeven worden? 

Er is geen andere zonde die zo’n grote onzekerheid en angst bij christenen brengt als 
godslastering tegen de heilige Geest. Sommigen denken dat Jezus specifieke zonden 
pijnlijk vindt. We moeten onthouden dat alle zonden afschuwelijk zijn voor God. Sommige 
zonden hebben ergere gevolgen dan andere. Maar wat bedoelde Jezus toen hij sprak 
over de onvergeeflijke zonde? 

Onthoudt dat het werk van de heilige Geest zondenaren bewust maakt van hun zonden. 
Het wekt een verlangen om Jezus te accepteren, degene die zonden vergeeft. Godslastering 
tegen de heilige Geest is opzettelijke en aanhoudende verstoting van Jezus’ reddende werk. 
Het gebeurt wanneer iemand met opzet en hardnekkig de Geest en de verlossing afstoot. 

Jezus heeft het niet over iemand die een paar beledigende woorden uit. Godslastering 
tegen de heilige Geest wordt gepleegd bij aanhoudend ongeloof en openlijke vijandigheid 
tegen Jezus. Godslastering tegen de heilige Geest is niet eenmalig, het is een levenswijze. 

‘In plaats van het ontvangen van het bewijsmateriaal wat heb aangeboden werd, in de 
plaats van de erkenning van de werken van Christus de gave van de hemel, hielden ze 
hun slechte gewoonten, en zeiden: Hij deed dit prachtige werk met behulp van de duivel. 
Dit was de zonde tegen de Geest.’11 

Wanneer het menselijk hart zich verhardt in koppige vijandigheid naar God, miskent het 
de waarheid van Gods offer. Deze zonde is in geen mogelijkheid te vergeven, niet omdat 
God machteloos is of onvergeeflijk. Het is omdat de persoon zijn/haar zonde niet zal 
herkennen. Hierdoor accepteert hij/zij vergeving door Jezus niet. Deze houding heeft 
eeuwige gevolgen. 

Hoe kunnen we er zeker van zijn, ongeacht wat we beweren over onszelf, dat 
we niet in vijandschap met God leven en ons verzetten tegen de heilige Geest? 
Lees ook 1 Johannes 5:3 en Romeinen 8:14.

11 Ellen G. White, Loma Linda Messages, 
bladzijde 156

LASTERING TEGEN
DE GEEST 

DONDERDAG 16 MAART | BIJBELLES  

Marcus 3:28,29, Lucas 12:10, 
Matteüs 12:31,32

Wat kan wel en wat niet vergeven 
worden?



GESPREKSVRAGEN

  Lucas betrok eerder 
gepubliceerd materiaal bij het 
schrijven van zijn evangelie. Wat 
moeten we dan verstaan onder 
het geïnspireerde karakter van 
de Bijbel? Hoe vindt inspiratie 
plaats? Zie Ellen G. White, ‘The 
Inspiration of the Prophetic 
Writers’, Selected Messages, deel 
1, blz. 15-23
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BIJBELLES | VRIJDAG 17 MAART

VERDERE 
STUDIE

11

Het feit dat mensen angstig vragen of 
zij deze onvergeeflijk zonde hebben 
gepleegd, laat zien dat zij dit niet 
hebben gedaan. Als zij dit wel hadden 
gedaan, zouden zij er zich geen zorgen 
over maken. Hun zorgen zijn het bewijs 
dat zij openstaan voor leiding van de 
Geest. Ze moeten de gerechtigheid van 
Jezus ontvangen en vasthouden aan 
zijn waardes en vooruit gaan in geloof 
en gehoorzaamheid. Alleen onder de 
vleugel van Christus’ gerechtigheid kun-
nen ze de vrede en zekerheid vinden 
die ze zoeken. 

‘Er is, echter, maar één persoon die God 
niet kan vergeven, en dat is de persoon 
die hardnekkig weigert om Jezus te 
vragen om vergiffenis. ‘De zonde van 
godslastering tegen de Heilige Geest 
niet in een plotselinge woord of daad 
te liggen; Het is de ferme, vastbera-
dene weerstand van de waarheid en 
het bewijs.’ … ‘Niemand hoeft te kijken 
naar de zonde jegens de Heilige Geest 
als iets mysterieus en ondefinieerbaar. 
De zonde jegens de Heilige Geest is de 
zonde van volhardende weigering om 
te reageren op de uitnodiging om zich 
te bekeren.’12

12 Ellen G. White Comments, The SDA Bible 
Commentary, deel 5, bladzijde 1093

GESPREKSVRAGEN

 Als iemand die bang is de 
onvergeeflijke zonde te hebben 
gepleegd naar u toe zou komen, 
wat zou u zeggen en welke teksten 
zouden daarbij helpen? Waarom is 
begrip van verlossing door geloof 
belangrijk voor iemand die zich 
hopeloos verloren voelt?  

 We doven de heilige Geest als we 
niet handelen of spreken naar 
zijn voorbeeld. Wanneer zijn we 
in gevaar om de heilige Geest te 
doven? In welke gebieden in ons 
leven verzetten wij ons tegen Gods 
leiding? Hoe kunnen we leren ons 
over te geven?  

  Soms laat God omstandigheden 
in ons leven toe die wij niet 
snappen of niet leuk vinden. Een 
voorbeeld is Job. Waarom kunnen 
haatdragende gedachtes de heilige 
Geest doven? Hoe kunnen we God 
volledig vertrouwen en onze levens 
aan hem voorleggen, zelfs in de 
moeilijkste tijden?  

  Vol angst om hatelijk behandeld te 
worden door corrupte invloeden in 
de gemeente, verlaten veel mensen 
de kerk en gaan alleen verder. Wat 
is er mis met dit idee en waarom is 
dit niet de bijbelse manier voor een 
christen? 

Efeziërs 4:25-31
Wat bedroefd de heilige Geest?
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Marcus 3:20-30

Lastertaal tegen de Geest

IJSBREKERVRAAG
Hebt u het wel eens zo druk met allerlei dingen gehad dat u zelfs geen tijd vond om te 
eten? Wanneer was dat?

IK VERKEN
Jezus bevrijdde herhaaldelijk mensen van hun lichamelijke en psychische kwalen door 
de duivels uit te drijven. Het evangelie van Marcus onderstreept dat de duivels Jezus 
kennen.1 Er gaan allerlei geruchten over wat Jezus zoal doet. ’Zoiets hebben we nog 
nooit gezien’.2 Sommige mensen zijn verbaasd, terwijl anderen zich bedreigd voelen. In 
onze tekst van vandaag gaat het over mensen die op pad zijn gegaan om het werk van 
Jezus te hinderen. Zijn eigen familie denkt dat hij zijn verstand heeft verloren en wil hem 
meenemen. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem zijn gekomen willen hem het leven 
moeilijk maken door met zware beschuldigingen te komen.

IK BESTUDEER
 Verzen 20 en 21
 Waar bevindt Jezus zich. Wat doet hij?
 Wat denken zijn familieleden over hem op grond van wat zij over hem horen?
 Wat is hun bedoeling? Wat zouden volgens jou hun motieven kunnen zijn?
 Verzen 22-23a: Jezus roept de schriftgeleerden bij zich
 Waar bevinden de schriftgeleerden zich en waar kwamen zij vandaan? Welk gerucht 
verspreiden zij over Jezus?
 Naar welke gebeurtenissen uit voorgaande verzen verwijzen de schriftgeleerden?
 Waarom roept Jezus hen bijeen?
 Verzen 23b-26: de eerste gelijkenis
 Hoe is deze gelijkenis opgebouwd? Wat wordt herhaald?
 Hoe laat Jezus’ het onlogische zien in de redenatie van de schriftgeleerden?
 Wat is volgens de evangeliën de houding van Jezus ten opzichte van het koninkrijk en 
het huis van de Satan?
 Welk verband is er tussen deze gelijkenis en de houding van de schriftgeleerden ten 
aanzien van het koninkrijk en het huis van God waarvoor zij zich behoren in te zetten?
 Ver 27: tweede gelijkenis
 Welk verband ziet u tussen deze gelijkenis en het voorafgaande?
 Welke drie activiteiten noemt deze gelijkenis? In welke volgorde?
 Wat leren deze drie daden ons over Gods inspanningen om de zielen de mensen te 
winnen die vastzitten in het koninkrijk van Satan?
 Hoe verklaart u de beeldspraak? Naar wie zou Jezus met het beeld van ‘de sterkere’ 
verwijzen?
 Verzen 28-30: Zonde die wordt vergeven en zonde die eeuwig blijft staan.

 
 
 

¹ Marcus 1:33, 34; 3:11, 12
² Marcus 2:12

Efeziërs 4:3,4,15,16,32
Hoe kan ik helpen de eenheid te 

bewaren?
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VERDIEPING | SABBAT 12 MAART

IK BID …
Heer, maak mij tot een werktuig in uw handen. 
Bescherm mij voor de hoogmoed die mij van u kan 
verwijderen. Leer mij juist om nederig te zijn. Vervul in 
mij uw belofte dat ik een tempel kan zijn van de heilige 
Geest, zodat ik uw liefde en heerlijkheid zal uitstralen. Ik 
vraag u om de vrijheid, de vrede en de vreugde die u 
in mijn hart wilt leggen.

11

  In de Griekse tekst begint Jezus deze zin met het woord ‘Amen’ (ook vaak vertaald met 
‘waarlijk’) om het belang en de realiteit van deze gelijkenissen te benadrukken. Wat 
Jezus nu zegt bestaat uit twee delen:
 Hoe kunnen we vers 28 verklaren? In welk opzicht is deze uitspraak van Jezus een 
bemoediging voor ons en voor de mensen om ons heen? Hoe ziet Jezus de zondaar 
en degene die godslasteringen uit?
 Wat is volgens jou het zondigen tegen de heilige Geest? Kan iemand zijn hart definitief 
sluiten voor de invloed van de heilige Geest?
 Wat hebben de schriftgeleerden gezegd of gedaan dat ervoor zorgt dat Jezus zo streng 
tegen hen is?

IK PAS TOE
 Heb ik, net als in het geval van de familieleden van Jezus, wel eens gedacht dat iemand 
zich excessief voor het werk van God inzet?
 Hoe kijk ik aan tegen iemand die openlijk tegen God zondigt en hem lastert? Wat kan 
ik doen om die persoon te helpen om ook Gods vergeving te ervaren en de verlossing 
te ontdekken?
 Welke gevaren kunnen een gelovige er geleidelijk toe brengen dat hij zijn hart definitief 
sluit voor de invloed van de heilige Geest?
 Hoe kan ik helpen dat mensen bevrijd worden die op de een of andere manier in de 
macht van de Satan zijn?
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DE GEEST BELEDIGEN

Openingsvraag
Heb je geluisterd naar het lied van Michael W. Smith? Bespreek met elkaar de inhoud.
Lees samen Marcus 3:20-30

IJsbrekervraag
Heb je weleens iets gedaan wat ‘onvergeeflijk’ was? Bespreek met elkaar en kijk 
hoe de anderen daarover denken.

Inspiratie
‘Zelfs als mensen God beledigen, zal hij hen vergeven. Maar als iemand de heilige 
Geest beledigt, krijgt hij geen vergeving.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: Marcus 3:20-21. Waarom denkt Jezus’ familie dat hij zijn verstand heeft 
verloren? Heeft dat alleen verband met het feit dat hij het eten overslaat? Hoe 
reageert Jezus op zijn familie, zie vers 31-35? Wat is zijn mening erover, zie 
Matteüs 13:57? Probeer je voor te stellen met welke dingen zijn familie allemaal 
problemen had.
 Maandag: Marcus 3:22. Beëlzebul is een naam voor Satan. Jezus gebruikt die naam 
ook in Matteüs 10:25. Beëlzebul wordt in 2 Koningen 1:2 spottend Baäl-Zebub 
genoemd wat dan betekent ‘heer van de vliegen’. Beël komt van baäl en betekent 
prins. Het verwijst naar Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:13-19. Wat betekent deze 
uitspraak van de schriftgeleerden?
 Dinsdag: Marcus 3:23-25. Wat is de logica van het argument van Jezus? Wat vind 
je daarvan? Ken je voorbeelden van een verdeeld koninkrijk? Wat zegt Daniël 
daarover in hoofdstuk 2:43?
 Woensdag: Marcus 3:27-30. Wie is de ‘sterkere’ in vers 27? Lees Johannes 16:33. 
Waarom is zonde tegen de heilige Geest een onuitwisbaar vergrijp? Wat doet 
de Geest? Lees Johannes 16:8 en Romeinen 8:27. Wat kan de Geest niet meer 
voor je doen als je hem niet erkent?

Toepassing 
 Donderdag. Als jij Jezus was, wat zou dan de grootste uitdaging zijn voor je? 
Mensen die constant dingen van je willen, of je familie die denkt dat je gek bent, 
of de kerkelijke leiders die denken dan je bezeten bent? Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Wat zou je zeggen tegen iemand die bang is de zonde tegen de heilige 
Geest te hebben begaan?
 Sabbat. Verdeeldheid en eenheid zijn tegenovergesteld aan elkaar. Wat geeft 
verdeeldheid? En wat zorgt voor eenheid? Bespreek met elkaar.

Opdracht
 Luister naar deze presentatie over vergeving:  
www.youtube.com/watch?v=8TBAM4YVFyo 

¹ Marcus 3:28-29, BGT

SABBAT 18 MAART | JONGERENLES
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https://www.youtube.com/watch?v=8TBAM4YVFyo
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LEZEN: Johannes 16:8-11, Romeinen 5:10, Hebreeën 4:15-16, 1 Petrus
5:8, 9, 1 Johannes 5:12-13 en Psalmen 31:24.

KERNTEKST: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervul-
len met de vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht 
van de heilige Geest’. 
Romeinen 15:13

HET WERK VAN DE GEEST 
n de laatste les van dit kwartaal zullen we het hebben over de heilige Geest en geeste-
lijkheid. We zullen focussen op een ander werk van de Geest die nog niet onze aandacht 
heeft gehad. 

Toen Jezus aankondigde aan de discipelen dat hij naar zijn Vader zou gaan, beloofde hij 
hen de heilige Geest te geven. ‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader 
jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen 
wat ik tegen jullie gezegd heb.’1 

Volgens Jezus is de heilige Geest een parakletos, een helper, trooster of advocaat die voor 
ons bemiddelt. Hij vertelde ook welk werk deze advocaat zou uitvoeren: ‘Hij zal de wereld 
duidelijk maken wat zonde gerechtigheid en oordeel is.’2 

Tijdens onze laatste week zullen we in detail het werk van de heilige Geest bestuderen. 
We zullen leren hoe dit werk in verband staat met twee andere belangrijke aspecten van 
zijn diensten aan ons. Onze verzekering van verlossing en de glorieuze hoop die ons voort 
doet leven als discipelen van Jezus.

¹ Johannes 14:26
² Johannes 16:8
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DEZE LES VÓÓR 

SABBAT
25 MAART

BIJBELLES | 19 – 25 MAART
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Lees Johannes 16:8-9. Welke cruciale werk doet de heilige Geest voor ons en 
waarom is dit zo belangrijk? 

Jezus noemt de heilige Geest de bemiddelaar, een woord met vele betekenissen. De 
heilige Geest voert veroordelingen niet uit als aanklager of beschuldiger. Hij is niet door 
Jezus gestuurd om ons te verdoemen, maar om onze behoefte aan genade te laten zien. 

Alleen een trooster zal ontvangen worden als een helper. Het is jammer dat christenen, 
met goede bedoelingen, vaak zondenaren benaderen met een beschuldigende geest. 
We moeten ze helpen met een helpende geest. Als we iedereen op hun zonden gaan 
wijzen, doen we iets dat Jezus niet van ons vraagt. Wie zijn wij om anderen te wijzen op 
hun fouten als we zelf vol zonde zijn? 

Lees Romeinen 2:1 en Matteüs 7:3. Wat halen we uit deze verzen? 

Wij zijn zijn getuigen, niet zijn aanklagers. We zijn geroepen om getuigen te zijn van zijn 
verlossende kracht. Niet om anderen te veroordelen over hun fouten. Het is niet onze 
taak anderen te veroordelen om hun zonden. Het is het werk van de Geest.

Het is de Trooster, niet wij, die de wereld zal overtuigen van wat echte zonde is.3 Mensen 
die hun leven niet gewijd hebben aan Jezus hebben vaak geen idee wat echte zonde is 
en hoe vernietigend het kan zijn. 

De Geest zal geen lijst maken met foute handelingen. Hij kijkt naar fundamentele zonde: 
ongeloof in Jezus Christus.4 Onze diepste ellende bestaat niet uit morele imperfectie. Het 
bestaat uit onze vervreemding van God. Het bestaat uit onze keuze om de heilige Geest 
niet te accepteren om ons te redden. 

Het fundamentele probleem van alle zonde is dat we niet in Jezus geloven. We wijzen 
degene die ons kan redden van onze zonde en schuld af. Dit is de zonde waarbij de mens 
centraal staat en niet God. Alleen de heilige Geest kan onze harten openen voor onze 
behoefte aan berouw en de verlossing die we vinden door het sterven van Jezus voor ons. 

³ Johannes 16:8
⁴ Johannes 16:9

VEROORDELING 
VAN ZONDE 

ZONDAG 19 MAART | BIJBELLES  

Johannes 16:7-11
Wat doet de heilige Geest 

voor ons?



12

BIJBELLES | MAANDAG 20 MAART

DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  125

In Johannes 16:8 staat dat de heilige Geest de wereld zal veroordelen. Niet alleen in zonde, 
maar ook gerechtigheid. De wereld die niet weet wat zonde eigenlijk is, weet ook niet 
wat ware gerechtigheid is. 

Mensen die niet zijn bekeerd denken dat sterfelijkheid voldoende is. Zij hebben geen 
verlangen naar de gerechtigheid van God. Ze verlangen naar gerechtigheid als gevolg 
van bepaalde acties, zoals gehoorzaamheid naar de wet van de God. Onze handelingen 
van gehoorzaamheid naar de wet kan ons nooit verdedigen voor God. 

In Jesaja 64:5 beschrijft de profeet zelfbedachte rechtvaardige handelingen als ‘het kleed 
van een menstruerende vrouw’. Zelfs onze beste religie-gemotiveerde, zelfwaargenomen 
gerechtigheid, is het tegenovergestelde: zondigheid. 

De gerechtigheid van Jezus is genoeg voor ons. Het voldoet aan alle eisen van de wet 
van God. Het is van belang bij God de Vader. Door geloof in Jezus Christus alleen kunnen 
we deze gerechtigheid ontvangen. 

De gerechtigheid die wordt geëist door de wet, is vervuld door Jezus’ perfecte leven. Hij 
is voor ons gestorven. Verworpen door degenen die hem hier op aarde doodden, maar 
verwelkomd bij de Vader in de hemel. Door middel van de opstanding plaatste God zijn 
stempel van goedkeuring op Jezus’ leven en zijn verlossende werk. Nu leeft Jezus om voor 
ons te spreken.5 Hij stierf voor ons, omdat wij niet de gerechtigheid hebben die nodig 
is voor verlossing. We kunnen leven omdat hij in ons leeft.6 Wanneer Jezus in ons leeft, 
wandelen we met de Geest.7 We ontvangen een nieuw geestelijk leven door de kracht 
van de Geest.8 Jezus laat zijn aanwezigheid onder ons zien door de Geest.  

Heeft u wel eens bedacht hoe beperkt uw eigen pogingen tot gerechtigheid 
echt zijn? Wat vertelt dit u over uw behoefte aan de gerechtigheid van Christus? 

⁵ Hebreeën 4:15-16
⁶ Galaten 2:20
⁷ Romeinen 8:4
⁸ Galaten 3:2-5, 5:16-18

DE BEHOEFTE AAN
GERECHTIGHEID

Johannes 16:8
Wat maakt de heilige Geest 

duidelijk?
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Lees Johannes 16:8-11. Over welk oordeel heeft Jezus het? Waarom is dit oordeel 
goed nieuws? 

Hoewel het oordeel realiteit is, is dit niet waar Jezus het over heeft in Johannes 16:11. 
Jezus heeft het niet over een toekomstig oordeel zoals in Johannes 12:48. Hij heeft het 
over het goede nieuws dat Satan al veroordeeld is op Golgota. De duivel, de grote vijand 
van de waarheid, leeft van geleende tijd. Het oordeel zal komen, maar de focus ligt op 
het besef dat de prins van deze wereld al veroordeeld is.9

Lees 1 Petrus 5:8-9. Hoe wordt Satan omschreven? Hoe kunnen we hem weerstaan? 

De duivel leeft nog steeds. Hij is woedend en probeert zoveel als hij kan te verslinden. Maar 
hij is een verslagen vijand. Jezus heeft overwonnen. Het bloed van Jezus maakt ons vrij. 

Het was duidelijk dat Hitler was verslagen op 6 juni 1944. Maar de elf maanden tussen D-Day 
en Bevrijdingsdag waren de meest bloedige van allemaal. Satan weet dat hij verslagen 
is aan het kruis. Toch blijft hij koppig doorvechten. In deze uitdagende tijden worden we 
geroepen alert te zijn. Om al onze angst aan Jezus te geven, want hij zorgt voor ons.10 

Waarom is het oordeel goed nieuws? Wie is onze zekerheid in het vonnis? Hoe 
kunnen we prediken over het oordeel met een ondertoon van hoop, in plaats 
van angst? 

⁹ Johannes 12:31
10 1 Petrus 5:7-8

HET OORDEEL

DINSDAG 21 MAART | BIJBELLES  

1 Petrus 5:8,9
Hoe wordt Satan genoemd en 

hoe weersta ik hem?
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Lees 1 Johannes 5:12-13, Romeinen 8:15-17 en 2 Korintiërs 5:5. Waarom zijn wij 
verzekerd van het eeuwige leven als wij Christus hebben geaccepteerd als onze 
Verlosser? Wat is de basis voor deze zekerheid?

De heilige Geest is degene die zondaars naar Jezus leidt. Jezus’ plaatsvervangende 
dood heeft ons verzoend met God. Jezus’ vergiffenis geeft ons een nieuw leven als Gods 
geadopteerde kinderen. We zijn niet langer Gods vijanden. We wandelen met de Geest. 
We zijn gericht op wat de Geest wil. We zouden zijn kinderen niet zijn zonder de Geest 
van Christus en zouden niet bij hem horen. We hebben de innerlijke getuigenis van de 
heilige Geest die in ons leeft. Hij getuigt voor ons dat we bij Jezus horen en erfgenamen 
zijn van God. Het krachtige leven dat Jezus heeft opgewekt uit de dood, is nu actief in ons. 
Het maakt ons levend. Hij verzekert onze harten dat we bij God horen. We zijn verzegeld 
in Jezus door de heilige Geest, die is gegeven als een belofte van erfenis.11 

Lees Efeziërs 1:13-14. Wat betekent het om verzegeld te worden door de heilige 
Geest? 

Wie Christus accepteert, wordt opnieuw geboren. Geboren uit de Geest. De heilige Geest 
verzegelt dit in onze harten zodat we de zekerheid van verlossing hebben. Zodat we de 
vreugde ervaren dat we kinderen van God zijn. ‘Iemand die zich niet laat leiden door de 
Geest van Christus behoort Christus ook niet toe’.12 We hebben het besef dat God onze 
liefdevolle Vader is en wij zijn kinderen. De heilige Geest is de aanbetaling voor het ultieme 
geschenk van het eeuwige leven.13 

‘Spreek over moed, spreek over geloof en hoop, en je zal het licht in de Heer zijn. Gedenk 
de open deur die Christus heeft opgezet voor u, dat geen mens kan sluiten. God zal de 
deur sluiten voor alle kwaad, als je hem een kans geeft. Wanneer de vijand binnenkomt 
als vloed, zal de Geest van de Heer u op tillen als een standaard tegen hem.’14

11 Romeinen 5:10, 8:17, 8:10, Efeziërs 1:13-14
12 Romeinen 8:4-9
13 1 Korintiërs 15:51-54
14 Ellen G. White, The Advent Review and Sab-

bath Herald, 16 april, 1889

DE ZEKERHEID
VAN VERLOSSING

1 Johannes 5:12,13, Romeinen 
8:15-17, 2 Korintiërs 5:5

Hoe kan ik verzekerd zijn van 
het eeuwige leven?
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Lees Romeinen 5:4-5, 15:13 en 1 Korintiërs 13:13. Hoe staan liefde en hoop in 
verband met elkaar? Op welke manier is de heilige Geest bevorderlijk in het 
geven van liefde en hoop? 

De heilige Geest is degene die de liefde van God in onze harten heeft gegoten. Hij verbindt 
ons met God en laat Gods liefde in ons wonen. Gods standvastige en onveranderlijke liefde 
is de reden en grondslag van onze hoop. Zonder liefde is er geen hoop. Alleen liefde wekt 
hoop. Omdat Gods liefde gecombineerd wordt met zijn trouw, hebben we hoop. Hoop 
dat hij terug zal komen en ons mee naar huis zal nemen, waar hij is. 

Lees Psalmen 31:24. Welke effect heeft hoop op u? 

Hoop inspireert. Hoop geeft nieuwe kracht. Hoop laat ons zingen en geeft ons vreugde. 
Hoop is van levensbelang. Wat is het doel van het leven, zonder hoop? 

Hoop houden is anders dan optimistisch zijn. Een optimist denkt dat alles wel goed zal 
komen: het weer, de economie, schoolcijfers, etc. Hoop is geen blind optimisme. Het is 
gegrond in Gods trouw en zijn beloftes. Hoop is geloven dat God zijn beloftes zal vervullen, 
omdat hij trouw en oprecht is. God heeft bewezen betrouwbaar te zijn, hij wankelt niet. 
Zijn standvastigheid en waarheid zijn de basis voor onze hoop.

De basis van onze hoop wordt ook gevonden in Jezus aan het kruis. Wanneer we kijken 
naar het kruis, zien we een de meest krachtige manier van Gods liefde voor ons. Het 
kruis, Jezus die sterft voor onze zonden, geeft ons een openbaring over hoe God echt is. 

Op welke manier is de hoop van adventisten gegrond in Gods trouwe beloftes? 
Welk effect heeft hoop op ons leven? Hoe kunnen we een levensstijl ontwikkelen 
die hoop uitstraalt? 

 

DE GEEST EN HOOP

DONDERDAG 23 MAART | BIJBELLES  

Romeinen 5:4,5; 15:13, 
1 Korintiërs 13:13

Wat geeft de heilige Geest mij?



GESPREKSVRAGEN

  Lucas betrok eerder gepubliceerd 
materiaal bij het schrijven van zijn 
evangelie. Wat moeten we dan 
verstaan onder het geïnspireerde 
karakter van de Bijbel? Hoe vindt 
inspiratie plaats? Zie Ellen G. White, 
‘The Inspiration of the Prophetic 
Writers’, Selected Messages, deel 1, 
blz. 15-23
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BIJBELLES | VRIJDAG 24 MAART

Lees gedeeltes van Ellen G. White, Ye 
Shall Receive Power, waarvan in het 
bijzonder het oktober gedeelte: ‘Ready 
for the Spirit’.

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
de heilige Geest harmonieus samen-
werkt met Vader en Zoon voor onze 
redding. Hij leidt ons naar een bewustzijn 
van onze zonde en opent onze ogen 
voor het feit dat wij het zelf niet kunnen 
redden tegen de zonde. Hij ontsteekt in 
ons het verlangen naar verandering en 
leidt ons naar Jezus Christus, die alleen 
kan voldoen aan de behoeften van ons 
diepste wezen. Hij geeft ons zekerheid 
van redding. Hij vraagt ons om meer als 
Jezus te zijn. Hij houdt ons trouw in onze 
wandel met God. Hij stelt ons in staat om 
Gods wil te vervullen en effectief deel 
te nemen aan de missie. Hij genereert 
het geschreven Woord van God als onze 
veilige gids en norm voor ons christelijk 
leven en de leer. Waar zouden we zijn 
zonder de heilige Geest? Wat kunnen we 
doen zonder de heilige Geest? We zou-
den ellendig en verloren zijn en zouden 
God de glorie en eer niet kunnen geven. 
Met dank aan Jezus voor zijn belofte en 
het zenden van de heilige Geest. ‘De 
heilige Geest was de hoogste van alle 
gaven die Hij kon vragen van zijn vader 
voor de verheffing van zijn volk.’15

15 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, blad-
zijde 13

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

 Denk na over wat zonde is en 
wat gerechtigheid is. Waarom 
moeten wij als christenen een 
ander begrip hebben van zonde en 
gerechtigheid dan ongelovigen? 
Wat zijn de verschillen? Wat 
leert de Bijbel ons over zonde en 
gerechtigheid, wat andere bronnen 
niet kunnen?  

  Vertel welk werk van de heilige 
Geest het meest voor u betekent. 
Waarom is het zo belangrijk en 
welke impact heeft het op uw leven 
gehad?  

  Praat over de hoop die wij in Jezus 
hebben. Wat zijn de redenen voor 
deze hoop? Als iemand u de reden 
vraagt voor de hoop die in u leeft, 
welke antwoord zou u dan geven?  

 De les van deze week ging over 
de kwestie van zekerheid van 
verlossing. Wat is de zekerheid van 
verlossing? En als we die hebben, 
waarom hebben we die dan? 
Waarop moet het gebaseerd zijn? 

Romeinen 2:1, Matteüs 7:3
Waar worden we op gewezen?

12
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SABBAT 25 MAART | VERDIEPING 
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Johannes 16:7-15

Het werk van de Geest

IJSBREKERVRAAG
Hoe zou u als kind reageren als uw moeder weg zou gaan en iemand anders haar plaats 
zou komen innemen ?

IK VERKEN
Deze teksten maken deel uit van wat men in het evangelie van Johanns vaak ‘het testament’ 
van Jezus noemt. Het begint met de voetwassing en eindigt met het hogepriesterlijke 
gebed. Zie Johannes 13-17. Jezus vertelt zijn leerlingen over zijn komende vertrek. Hij 
geeft aan dat dit moeilijkheden voor hen zal brengen, maar hij spreekt vooral in termen 
van hoop, vertrouwen en innerlijk vrede. Voordat Jezus het gebed van hoofdstuk 17 
uitspreekt zegt hij tegen zijn leerlingen; ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede zullen vinden 
bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb 
de wereld overwonnen.’

IK BESTUDEER
  Jezus kondigt zijn vertrek en de komst van de heilige Geest aan. De tekst spreekt van 
een ‘pleitbezorger’. Hij is, zoals andere vertalingen benadrukken, degene die ons komt 
bijstaan. In het Grieks heeft het woord verschillende nuances. Het laat zich vertalen met: 
helper, ondersteuner, raadgever, en in een juridische context met: advocaat, getuige 
of beschuldiger. Voor deze laatste betekenis, zie de verzen 7-11.
  In dit Bijbelgedeelte maakt Jezus onderscheid tussen wat de Geest voor de wereld doet 
en wat hij doet voor zijn volgelingen. Let op deze beide aspecten.
  Johannes 16:8-11. 
  In welke opzichten is de Geest werkzaam in de wereld? Voor de verschillende aspecten 
wordt een duidelijke uitleg gegeven. Welke?
  In alle gevallen wordt gezegd dat er een persoon is die handelt, in relatie met een 
ander of anderen. 
 Wie worden in elk van deze verklaringen bedoeld?
 Wie is de enige die in de derde uitspraak wordt genoemd? Is er sprake van een nega-
tief gevolg? In hoeverre wordt dit benadrukt door de passieve werkwoordsvorm: ‘is 
veroordeeld’.
 De heilige Geest probeert dus iedereen ervan te overtuigen dat hij zijn ongeloof moet 
loslaten. Hij overtuigt de mensen ervan dat Jezus inderdaad naar de hemel is gevaren 
en dat er reeds een oordeel over de vorst van deze wereld is uitgesproken.
 Vs. 12 -15. 
 Hoe wordt de heilige Geest genoemd in de context van zijn werk voor de leerlingen?
 Let op wat hij zal gaan doen. Hij ‘zal jullie bekendmaken wat komen gaat.’  Ervaart u 
daar iets van in uw dagelijkse leven? Zo ja, hoe dan?
 Wat leert deze tekst ons verder over de band tussen Jezus en de Geest? En de Vader?
 Aan het begin van ons Bijbelgedeelte spreek Jezus over een aanwezigheid die onder-
broken wordt, terwijl hij aan het einde verwijst naar de permanente aanwezigheid 
door de Geest, bij zijn leerlingen en bij 
alle mensen. Efeziërs 1:13,14

Welke erfenis is mij beloofd?
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IK PAS TOE
 We horen vaak zeggen: ‘Als ik nu maar in de tijd van Jezus had geleefd . . .’ 
 Denkt u, in het licht van dit tekstgedeelte dat dit inderdaad een voordeel zou zijn 
geweest? Geeft God u niet de zekerheid dat hij voor u zorgt en dat het u aan geen 
enkele goddelijke openbaring die u in uw leven nodig hebt zal ontbreken?
 Kunt u in eigen woorden weergeven hoe het vertrek van Jezus geen verlies maar in 
feite winst is?
 Vers 12. Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat ze nu niet alles zouden kunnen 
verdragen wat hij hen wil zeggen. Zou jij op dit moment alles kunnen verdragen wat 
Jezus jou zou willen zeggen?
 Hij die ons te hulp komt pleit er bij elk mens voor dat we het werk van verlossing en 
oordeel van Jezus zullen begrijpen. 
 Hoe helpt dit jou bij u getuigen van uw geloof? Leeft u volledig vanuit de overwinning 
door Christus, dank zij de overtuiging die de Geest in u heeft gewekt?

IK BID …
Heer, ik vergeet zo vaak dat uw Geest in ieder mens 
aan het werk is. Vergeef mij mijn gebrek aan visie in 
dit opzicht. Laat de aanwezigheid van uw Geest mijn 
getuigenis sterker maken en mij de zekerheid geven 
van uw constante, overwinnende aanwezigheid in 
mijn leven.

VERDIEPING | SABBAT 25 MAART

12



132  1E KWARTAAL 2017 / DIALOOG 

HET WERK VAN DE GEEST

Openingsvraag
Heb je geluisterd naar het verhaal van Kimberly Yates? Hoe werkt vergeving 
volgens haar? Bespreek.
Lees samen Johannes 16:7-15

IJsbrekervraag
Wanneer is het moeilijker om vaarwel te zeggen, als je weggaat of als je achterblijft?

Inspiratie
‘Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: Johannes 16:7. Waarom is het goed voor de leerlingen dat Jezus gaat? 
Wat is het verschil tussen de aanwezigheid van Jezus en de aanwezigheid van 
de Geest? 
 Maandag: Johannes 16:8-11. Waar gaat het over met deze zware woorden: zonde, 
gerechtigheid en oordeel? De zonde van wie? De gerechtigheid voor wie? Het 
oordeel over wie? Wat zegt de bijbeltekst? Bespreek met elkaar.
 Dinsdag: Johannes 16:12-13. Hoe kan het dat de leerlingen het nog niet kunnen 
‘verdragen’? Wat kunnen ze niet verdragen? Wat gaat de Geest doen? Waarom 
kan de Geest dat wel en Jezus niet? Denk aan wat er gebeurde met Pinksteren 
in Handelingen 2.
 Woensdag: Johannes 16:14-15. Waar gebruikt Jezus de Geest voor? Wat gaat 
hij speciaal doen voor Jezus? Hoeveel is ‘alles’? Wat betekent ‘alles’? Wat zegt 
dat over Jezus?

Toepassing 
 Donderdag. Van alle rollen die van de heilige Geest beschreven worden, welke 
waardeer jij het meest? Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Heeft Jezus ooit iets tegen jou gezegd dat je op dat moment haast niet 
kon verdragen, zie vers 12? Wat gebeurde er toen?
 Sabbat. Hoe kun je iemand eren door dingen over hem/haar bekend te maken? 
Over welke dingen zou het dan gaan?

Opdracht
Maak een lijst met eigenschappen van de heilige Geest. Gebruik daarvoor alle 
teksten van dit kwartaal. Wat valt je op? Bespreek met elkaar.

¹ Johannes 16:13, BGT

SABBAT 25 MAART | JONGERENLES

132  1E KWARTAAL 2017 / DIALOOG 

12



EVALUATIEFORMULIER | 1E KWARTAAL 2017

DIALOOG / 1E KWARTAAL 2017  133

WELKE VERBETERINGEN ZOU U WILLEN
AANBRENGEN BIJ:
Bijbelles

Verdieping

Jongerenles

WAAR BENT U TEVREDEN MEE?

HEBT U NOG ANDERE BIJZONDERE
SUGGESTIES VOOR HET LESBOEKJE?

Uw opmerkingen zullen worden meegenomen worden in de besprekingen rond de 
opmaak van het nieuwe lesboek.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet,

Jurriën den Hollander
Departement Persoonlijke Ontwikkeling

Per e-mail aan: jdenhollander@adventist.nl onder vermelding van ‘evaluatie sabbatschool’
Per post aan: Departement Persoonlijke Ontwikkeling, Amersfoortseweg 18, 3712 BC 
Huis ter Heide




