Februari 2010

Studie: Geleid door de Heilige Geest.
Als kapstok heb ik genomen het boek van Willem Ouweneel; “Hoe word ik vervuld door de
Heilige Geest?” Ik raad je aan dit boek ter bestudering te lezen. Het begint met een
theoretische uitleg over:
1. persoon,
2. werk,
3. kracht van de Heilige Geest, en noemt verder de
4. blokkades die er kunnen zijn om tot volledige vervulling te komen en spoort aan tot
5. gebed om vervulling met de Heilige Geest.
Geleid worden door de Geest, maar ook vervulling met de Heilige Geest is nodig, omdat we
anders toch weer in eigen kracht de taken of bediening, die we van God gekregen hebben, uit
te voeren.
De kernvraag blijft natuurlijk: Hoe worden we geleid door de Heilige Geest ofwel: Hoe word
ik vervuld met de Heilige Geest en wat moet ik doen? Hoe kan ik wandelen door de Heilige
Geest. En in het andere geval: Hoe voorkom ik dat ik de Heilige Geest bedroef of uitdoof?
Twee teksten intrigeren mij voortdurend:
Ef.2:10: Hoe wandelen wij, en dus, hoe weten wij welke werken God te voren bereid heeft?
Ef.5:17: Wat is de wil van de Heer? Of om in de context te blijven: Hoe wandelen wij het
ontwaakte leven temidden van de doden? (Dat zijn degenen die Christus niet kennen).
Ook de teksten Gal.5:16,25 wandelt door de Geest, door de Geest het spoor houden en Rom
12:2 wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil
van God is en Hebr. 13:20,21 om zijn wil te doen en Col.1:9,10 de rechte kennis van zijn wil,
spreken over het belang van het kennen van Gods wil. Ef.5:18 zou wel eens het antwoord
kunnen zijn namelijk: wordt vervuld met de Geest. Of anders geformuleerd: Wordt geleid
door de Geest. (ik heb deze begrippen parallel laten lopen in deze studie, daar is wel wat op af
te dingen, maar er zijn grote overeenkomsten)
Belangrijk is: het doel scherp te houden. Onze liefde en aandacht moet wel gericht blijven op
God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Dat staat ook in Joh. 16:14. Door de Geest dienen
wij God. Fil. 3:3. Ik vind het belangrijk dat te benadrukken, omdat wij de neiging hebben om
op de zegeningen gericht te zijn in plaats van op God en Jezus Christus. Geleid door de
Heilige Geest kan dus niet anders zijn dan dat God en Jezus Christus verheerlijkt worden en
niet ik, mijn bediening, mijn gaven of wat anders dan ook.
De gevolgen van vervuld zijn, zijn dus altijd op God gericht: je leert in volkomen overgave
lofprijzen en je leert Gods wil verstaan, zodat hij meer geëerd zal worden. Door de gaven van
de Geest wordt het lichaam, de gemeente van Christus opgebouwd. Er is dus wel degelijk een
horizontale gerichtheid ook, maar deze vloeit voort ui de verticale gerichtheid op God de
Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus.
Een ander gevolg van geleid worden door de Geest is profetie, bijv. in Luc.1:41-45 en
Luc.1:67-79.
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De Heilige Geest is een persoon, maar ook een kracht.
Op bijbelscholen en cursussen wordt altijd geleerd dat de Heilige Geest een persoon van de
drie-eenheid is. Ondanks het feit dat dat alom bekend is waagt Willem Ouweneel het in zijn
boek om Hem ook een kracht te noemen. En hij bewijst dat ook uit het woord; maar daarover
later.
Allereerst de bewijsvoering dat de Heilige Geest een persoon is:
1. Jezus spreekt over de Heilige Geest als een Hij. Joh.16:13 en 14.
2. De Heilige Geest noemt zichzelf Ik: Hand.13:2.
3. De Heilige Geest heeft verstand. 1 Kor.2:10-12.
4. De Heilige Geest heeft een wil. 1 Kor.12-11.
5. De Heilige Geest heeft een gevoel Jes. 63:10 Rom 15:30, Ef.4:30.
6. De Heilige Geest spreekt. H 13:2.
7. De Heilige Geest getuigt. Joh.15:26 o.a.
8. De Heilige Geest bidt. Rom 8: 26,27.
9. De Heilige Geest onderwijst. Joh.14:26.
10. De Heilige Geest leidt. Marc.1:12 o.a.
11. De Heilige Geest roept. H.13:2.
12. De Heilige Geest zendt. Jes.48:16.
13. De Heilige Geest woont. 1 Kor.3:16 o.a.
14. De Heilige Geest doet wonderen Rom.15:19 o.a.
15. De Heilige Geest kan verzocht en voorgelogen worden. Mt12:32.
16. De Heilige Geest kan worden weerstaan. H7:51.
17. De Heilige Geest kan worden gelasterd. Mat.12:32.
De Heilige Geest is ook een Goddelijke persoon, onderscheiden van God de Vader en Jezus
Christus de Zoon. Dit onderscheid vinden we in de teksten Mat.28:19, 1 Kor.12:4 en 6, 2
Kor.13:13
Dat de Heilige Geest ook God is blijkt uit zijn goddelijke eigenschappen, eigenschappen die
alleen God kan hebben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De Heilige Geest is eeuwig. Hebr. 9:14.
De Heilige Geest is alomtegenwoordig Ps.139:7, 1Kor.6:19.
De Heilige Geest is almachtig Ps.104:30, Rom 15:19.
De Heilige Geest is levensschenkend. Joh.6:63, 2 Kor.3:6.
De Heilige Geest is alwetend. 1 Kor.2:11.
De Heilige Geest is soeverein willend. Joh.3:8, 1Kor.12:11
De Heilige Geest is God. Mat.12:13,32, H5:3,4 7:51, 1 Kor.3:16, Ef.2:22.
De Heilige Geest is de Here vergelijk Ps.95:7-11 met Hebr.3:7-11.
De Heilige Geest is de Here vergelijk Ps 6:9 met H 28:25
De Heilige Geest is de Here vergelijk Jer.31:33 met Hebr.10:15.

Maar de Heilige Geest is ook een kracht.
Hij geeft niet alleen kracht, maar is het ook! Hoe kan dat? De bijbel spreekt over God vaak in
beeldspraak omdat het zo moeilijk is om de Godheid, Zijn Grootheid te beschrijven.
Merkwaardig is dat, dat de Heilige Geest beiden kan zijn, dat gaat ons begrip te boven, maar
de Bijbel wijst daar toch op.
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Zowel het weten dat de Heilige Geest een persoon is, als het weten dat Hij een kracht is, is
belangrijk om een goed begrip te hebben van de Heilige Geest, zijn aard en werk.
Het blijkt namelijk dat je over de Heilige Geest kunt spreken in termen van hoeveelheid. Je
kunt dus weinig of veel van de Heilige Geest hebben.
Vervulling, of vol worden, wijst daar al op. Een glas dat leeg is kan vol worden, vervuld, het
kan een beetje water bevatten, maar ook veel, of zelfs overlopen.
Zie over mate van de Heilige Geest:
 Joh.3:34 Hij geeft de Geest niet met mate
 Num.11:17 een deel van Geest die op u is
 2 Kon.2:9 een dubbel deel van de Geest
 1 Thess 5:19 dooft de Geest niet uit, kan wel met vuur, maar niet met persoon.
De Geest woont in een persoon in relatie tot de gemeente 1 Kor.3:16 dat de Geest Gods in u
woont en dat gij niet van uzelf zijt , Ef.2:22 een woonstede Gods in de Geest, maar hij woont
ook in de gelovige afzonderlijk: Rom.8:9-11 daar toch de Geest in u woont, 1 Kor.6:19 de
Heilige Geest die in u woont, 2 Tim.1:14 bewaar door de Heilige Geest die in u woont het
goed dat u is toevertrouwd, Jac.4:5 de Geest die Hij in ons deed wonen….
Maar let op: er is een nauwkeurig onderscheid:
De Geest komt als persoon in je wonen; maar Hij is ook een kracht die op/of over je komt.
(Jes.42:1 Ik heb mijn Geest op Hem gelegd; 61:1 De Geest des Heren Heren is op mij, omdat
de Here mij gezalfd heeft, Luc 24:49 totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge,
H1:4,5,8 maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt).
Dat kan dan weinig zijn of veel (vervuld).
De bijbel gebruikt zeven beelden/beeldspraken van de Heilige Geest.
1. duif
2. zegel
3. wind
4. water
5. vuur
6. olie
7. wijn.
Van de laatste vijf kun je weinig of veel hebben.
Nader beschouwd:
Ad 3: wind/lucht= ruach(Hebr.)=adem,geest,wind.
Pneuma(Grieks)=luchtstroom
Moeilijk te vertalen, zie Ez 37:5,6,8,10,14.
Ad 4: in de breedste zin van het woord: regen.
Ez.34:26, Hos 6:3, Joel 2:23/Deut 32:2, Hos.14:6 dauw, beken en rivieren: Jes.44:3 en
Joh.7:38 en 39.
Bronnen: Jes.41:18, Jer.2:13, 17:13.
Het uitstorten/uitgieten van de Heilige Geest, hoort bij dit beeld.
Ad 5: Johannes de Doper Mat.3:11,
Rom.12:11 NBV
1 Thess.5:19 dooft.
Ad.6: 2 Kor.1:21en22, 1 Joh 2: 20,27 H10:38 Ps133:2.
Ad 7: Overeenkomst met wijn: H2:4,13 Ef.5:18 1 Sam.1:12,14 Jer.23:9 H13:52.
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Doop en vervulling:
Zo komen we tot het volgende; Wat is verschil tussen doop en vervulling? De doop in de
Geest is eenmalig en ontvang je bij je bekering. De Geest komt dan in je wonen als persoon.
Bij de vervulling kan dat meer malen zijn en komt met name de kracht van de Geest over je.
In onderstaand schema wordt een en ander nog eens verduidelijkt:
Vervulling
Doop
Begrip:

Vervuld met

Gedoopt in

Betekenis:

Kracht om geestelijk te leven

Inlijving in het lichaam van Christus

Tijdstip:

Volkomen overgave

Bekering

Hoe vaak?

In principe oneindig

Eenmalig

Voorwaarde:

Dagelijkse bekering en toewijding Bekering en geloof in Jezus Christus

Wie?

Niet alle gelovigen altijd

In principe alle gelovigen

Overigens schijnt het in het algemeen lastig te zijn om beide begrippen helemaal te scheiden,
maar bovenstaande tweedeling lijkt me zeer goed hanteerbaar.
Aanrader is ook het boek van David Pawson: Jezus doopt in een Heilige Geest.
De Heilige Geest is een gave van God: Gave in enkelvoud. Joh.4:10 indien gij wist van
de gave Gods.
Wat zijn de gevolgen van de gave Gods, van de inwoning van de Heilige Geest?
Aanbidding en toewijding zijn twee gevolgen van de gave van God. Dit mag in ieder leven
dat geleid wordt door de Geest zichtbaar worden.

Genadegaven en bedieningen.
Het werk van de Heilige Geest kunnen we ruwweg in twee fasen onderscheiden:
De eerste fase begint al voor de schepping en eindigt bij de uitstorting van de Heilige Geest
op de Pinksterdag. In deze fase wordt het bijzondere werk van de Heilige Geest in Jezus als
aparte fase aangemerkt worden.
De tweede fase begint bij de uitstorting van de Heilige Geest en eindigt bij het ‘einde der
tijden’
Eerste fase

: a. schepping;
Gen. 1:1 en 2, 1:26 en Psalm 104:29-30
b. openbaring; 2 Petr 1:20-21, 2 Sam 23:2; Zach 7:11-12 Hand 4:25
c. toerusting; Richt 3:9-10 en 15:9-14 1 Sam 16 De Heilige Geest werd
niet aan iedereen gegeven, maar aan enkele personen, zoals priesters, profeten en koningen.
Dit was voor specifieke taken.
Einde eerste fase: a. Christus’ mensheid verwekt; Mat 1:18, 20; Luc 1:35
b. In Zijn ambt bevestigd;
Mat 3:16-17, Luc 4:18
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c. Kracht voor aardse bediening; Luc 4:1 en 14-15 en Mat 12:28
d. Kracht in leven en sterven
Hebr 9:14
e. Opstanding uit de dood.
Rom 8:11
Tweede fase, zie Handelingen en de geschiedenis van de vroegchristelijke kerk tot nu toe.
In deze tweede fase zijn wij allen koningen, priesters en profeten. 1 Petrus 2:9

De Heilige Geest in de discipel.
Wat doet de Heilige Geest aan en in de mens?
1. voor de bekering: a. overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Joh 16:5-11
b. nodigt uit tot heil. Op. 22:17
2. op moment van bekering: a. doet wedergeboren worden Joh 3 en Joh 7:39 en Rom 5:6
en 8:9
b. doop in de Heilige Geest
c. komt in ons wonen Joh 14:15-17 en 23 Joh 7:39 en Rom
5:5-6
d. maakt tot Gods eigendom
1. tot Gods kind Joh 1:12 en Rom 8:14-17 en Gal 4:4-6
2.is zegel Ef 1:13 en 2 Cor 1:22
3. als onderpand Ef 1:14 en 2 Cor 5:5
3. na de bekering: a. geeft geloofszekerheid
Rom 8:16,
b. helpt in het gebedsleven
Rom 8:26, Ef 5:18 en 19, 6:18
c. helpt Gods woord te begrijpen 2 Petr 1:21, 1 Cor 2:10-12,
16:13
d. geeft kracht te getuigen
Hand 1:8 en Hand 4:4-13
e. geeft vrucht
Gal 5:22 Deze moet groeien
f. overwinning over zonde
Gal 5:16 en Rom 8:1,2 en 13
g. leidt ons leven.
Rom 8:14 en Hand 8, 10, 16

Joh

Het werk van de Heilige Geest in de gemeente:
Wat bewerkt de Heilige Geest nu met name in de gemeente?
1. eenheid
Ef.4:3
2. gemeenschap
2 Cor.3:13 en Fil.2:1 H2:44+4:32
3. aanbidding en opbouw
1 Cor.1:1-25.
4. geeft gaven (charisma)
1 Cor.12.
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Wat is het verschil tussen (natuurlijke) talenten en gaven?
Talenten
- natuurlijke begaafdheid
- ontvangen bij de natuurlijke geboorte
- om te functioneren als mens
Gaven
- geestelijke begaafdheid
- ontvangen bij de geestelijke geboorte of handoplegging
- om te functioneren als christen
Zowel gaven als talenten moeten ontwikkeld worden en zijn beiden door God gegeven.

Welke gaven worden in de bijbel genoemd?
A. Sprekende gaven
- profetie
1 Cor.12:28 woorden van God doorgeven die
betrekking hebben op verleden, heden en toekomst. Let op, deze gave kan
misbruikt worden met manipulatie. Toets de profetie altijd zelf aan de hand
van verder genoemde criteria
- onderwijs
Rom. 12:7 geestelijke zaken op een duidelijke
manier uit weten te leggen zodat christenen opgebouwd worden
- kennis
1 Cor. 12:8 een bijzonder weten dat niet te weten
zou zijn en wat dient om de ander dichter bij God te brengen Joh 1:48 en Joh
4: 17 en 18
- wijsheid
1 Cor. 12:8 bijzonder inzicht om met de kennis
het doel van God te bereiken
- vermanen
Rom. 12:7 In liefde de ander op weg helpen
B. Dienende gaven
- helpen
1 Cor. 12:28 bijzondere bekwaamheid om
mensen bij te staan in allerlei opzicht, vooral praktisch
- barmhartigheid
Rom 12:8 gave waardoor mensen zich vertrouwd
voelen bij de persoon met deze gave, deze mensen bieden geestelijke hulp aan
anderen in allerlei omstandigheden
- leidinggeven
Rom 12:8 bijzondere bekwaamheid om overzicht
te hebben, te houden en te sturen in groepsprocessen waarbij leiding vereist is
- besturen
1 Cor.12:28 als bovenstaand, maar dan vooral
met visie voor de lange termijn
- geloof
1 Cor. 12:9 gave om in bepaalde situaties het
“onmogelijke”van God te verwachten
- onderscheiding der geesten 1 Cor. 12:10 weten uit welke bron iets komt. Is
het van God of is het en kopie gemaakt door satan
- mededeelzaamheid
Rom. 12:7 de gave om meer weg te geven dan
anderen doen
- dienen
Rom. 12:7 de gave om jezelf weg te cijferen,
zodat anderen geholpen en tot bloei kunnen komen
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C. Teken of wondergaven
- tongentaal
1 Cor.12:10 het spreken in een “vreemde” taal
verheerlijking van God
1 Cor.14:15
teken voor de gelovige
1 Cor.14:22
sticht jezelf
1 Cor.14:4
- vertolking van tongen
1 Cor.12:10+26-29 uitleg van de tongentaal
- werking van krachten
1 Cor.12:9 met name in de bevrijdingsbediening
werkzame gave om met autoriteit op te treden tegen het rijk der duisternis
- genezing
1 Cor.12:9 gave waardoor anderen genezing
kunnen ontvangen naar lichaam ziel of geest
Kunnen we ook weten uit welke bron iets is?
Hoe je beproef je uit welke geest iets is?
1 Joh.4:1-4.
Hoe toets je een profetie? Als iemand een profetie uitspreekt moet die aan de volgende
criteria voldoen: de profetie:
1 Cor.14:3 – moet stichtend zijn (sticht het geloof)
- moet vermanend zijn (in liefde)
- moet bemoedigend zijn (geeft hoop)
1 Cor.14:6 – moet tot nut zijn.
En natuurlijk moet het volgens het woord van God, de Bijbel zijn.
Het zou goed zijn als de profetieën op deze manier beoordeeld werden. Voldoet het er niet
aan? Dan heeft de persoon in eigen kracht geprofeteerd en zal hij/zij dat moeten belijden. Is
het uit God? Dan zullen we er gehoor aan moeten geven.
Hoe ontdek je je gaven?
De cursus Samen Beter Bouwen, die in onze gemeente Jozua gegeven wordt, is een mooi
instrument om dit te ontdekken. Nadeel van de meeste gaventests is dat er moeilijk
onderscheid is te maken tussen natuurlijke en geestelijke gaven. Een mooie toetssteen is over
het algemeen dat anderen vaak de gave, die in je is, onderkennen.
Wat staat volledige vervulling met de Geest in de weg?
Er kunnen zeer veel blokkades zijn om volledige vervulling met of volkomen geleid worden
door de Heilige Geest in de weg te staan.
1. Morele blokkades:
 Onbeleden zonden Ps.32.:3-5 + Ps.66:18
 Verkeerde kontakten. 1 Kor.15:34 , Jac.4:4-5
 Je eigen leventje leven ipv geleid door de Geest. Gal.5:16-25
2. Psychische en occulte blokkades.
 Psychische ziekte: strek je uit naar genezing
 Psychisch probleem: wrok en bitterheid. Problemen met dingen die je in het
verleden zijn aangedaan.
 Demonische belasting: bevrijdingspastoraat. Joh.11:44 zijn er nog grafdoeken die
door anderen weggehaald moeten worden?
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3. Theologische blokkades.
 Onkunde Matt.22:29.
 Onwil Matt.9:34 12:24, Joh.10:20.
 Onvermogen, je voelt je te gering of te slecht. Maar in H 2:1-4 werden alle 120
gelovigen vervuld, niet alleen de discipelen. Zie ook H4:31 misschien wel
honderden onbekenden.
 Dwaalleer oa Gal 1:9 en Gal 3:1-14, waarin Paulus uitgebreid ingaat op de
verhouding: Wet tegenover de Geest

Als er blokkades zijn, kunnen de volgende stappen helpen:
Stap 1:
Doe de blokkades weg voor zover dat in jouw vermogen ligt.
Stap 2:
Wil je wel? De Geest krijgt het volledig voor het zeggen in je leven, met de bijbehorende
consequenties.
Wil je wel in tongen spreken, profeteren, eventueel in geestvervoering kunnen raken?
Vervulling met de Heilige Geest moet je willen, maar door diezelfde wil, maar dan
negatief gericht, kun je die vervulling ook weer kwijt raken.
Stap 3:
Wat is jouw speciale taak in het koninkrijk van God? Want speciaal daarvoor heb je de
(Boek: Meer Geest in de gemeenten) vervulling met de Heilige Geest nodig. Ofwel: wat is
je roeping, je plaats binnen het Koninkrijk der Hemelen? Probeer dat te ontdekken en
neem die op je. Wat is je bediening? En wat is jouw plaats binnen de gemeente?
Alle geestelijke bedieningen in de gemeente zijn terug te voeren op de vijf hoofdambten
uit Ef.4:11.
a. Apostel (opziener) H20:28.
b. Profeet 1 Kor.14:3.
c. Evangelist, bijv. H.8:14 verkondigen=evangeliseren.
d. Herder H.20:28.
e. Leraar Cor.1:28.
Nota bene: Het Koninkrijk is niet hetzelfde als de gemeente!!
Stap 4: Bidden.
Luc.11:13. Het lidwoord ontbreekt hierin de grondtekst en dat zou kunnen duiden op de
kracht van de Geest, dus op vervulling.
Fil.4:6 en Col.4:2 geven richtlijnen voor dit gebed.
Stap 5:
Breng het geloof in praktijk door de leiding van Gods Geest.
Hoe kun je weten of je geleidt wordt door de Heilige Geest?
1. Is het volgens Gods Woord?
2. Heb ik er vrede over in mijn hart?
3. Werken de omstandigheden mee? En ook de volgende overwegingen:
4. Wat zeggen (ouderen in het geloof) raadgevers erover?
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5. Verheerlijkt het Jezus?
6. Verandert het mij naar Zijn beeld?
Hoofddoel is Jezus Christus en gelijkvormigheid aan Zijn Zoon. En geleid worden door de
Geest bewerkt volkomen overgave en komt volledig na volkomen overgave.

Praktische vragen voor gebruik in de kringen: (deze vragen komen uit het boek van
Willem Ouweneel, “Meer Geest in de gemeenten”. Ik vond ze zo ongelofelijk goed en diep
gaan, dat ik ze bijna integraal overgenomen heb. Als deze vragen oprecht beantwoord
worden, dan moet het vernieuwing en geleid willen worden door de Geest tot gevolg hebben.
Maar we moeten wel bereid zijn eerlijk antwoord op de vragen te geven voor onszelf, maar
met name ten opzichte van de andere kringleden) Het zal in de meeste kringen niet mogelijk
zijn alle vragen te beantwoorden. Bepaal als kringleider je doel en hoe diep je af wilt steken
en selecteer die vragen. Als er over de gemeente vragen gesteld worden hou het dan altijd
positief in de zin van: “Wat kunnen wij hieraan doen?”
Hier volgen de vragen:

1. Wat vind je van het onderscheid tussen ‘natuurlijke’en ‘geestelijke’(of ‘Geestelijke’)
capaciteiten? Hoe zie je dat bij jezelf? Is er in Jozua volgens jou voldoende aandacht
voor?
2. Kun jij je voorstellen dat allang wedergeboren mensen vanaf een bepaald moment
door een diep vernieuwingsproces heen gaan? Heb je daar ervaringen mee, bij jezelf
of in jouw omgeving?

3. Vind jij dat je zelf op dit moment een bepaalde innerlijke vernieuwing nodig hebt?
Waarom denk je dat? En als dat zo is, hoe denk je dat dat gerealiseerd zou kunnen
worden?
4. Waar sta jijzelf ergens, als het om de tegenstelling tussen gevoels- en een
verstandsmens gaat? Sta je daar goed, of heb je het gevoel dat je wat zou moeten
‘opschuiven’? Waarom?

5. Heb je ooit wel eens het gevoel gehad dat jij ‘geroepen’ bent? Zo ja, in welke zin heb
jij een ‘roeping’? Zo nee, ervaar je dat als een gemis?

6. Heb jijzelf wel eens voor een grote geestelijke test gestaan en daarbij bijzondere
ervaringen met de Heer opgedaan? Kun je daarvan iets delen met elkaar?
7. Heb jij wel eens heel bijzondere gebedsverhoringen meegemaakt? Heb je ook wel
eens meegemaakt dat jouw gebeden niet werden verhoord? Wat hebben beide
ervaringen geestelijk met jou gedaan?
8. Heb jij wel eens keuzes in je leven moeten maken waar enorm veel van afhing,
zowel voor jou zelf als voor mensen om jou heen? Wat waren de gevolgen? Heb je
voor jouw gevoel bij zulke gelegenheden altijd de goede keuzes gemaakt?
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9. Heb jij wel eens een belangrijke geestelijke vernieuwing in jouw leven
doorgemaakt? Wat waren de oorzaken daarvan, en wat de gevolgen? Hoe kijk je daar
nu op terug?
10. Heb jij wel eens een wonderbaarlijke fysieke of psychische genezing meegemaakt?
Hoe is dat gebeurd? Hoe kijk je vandaag op die ervaring terug?
11. Heb jij wel eens voor een zieke gebeden (al of niet met handoplegging en/of
ziekenzalving) en daarbij wonderbaarlijke genezingen meegemaakt?
12. Heb jij wel eens negatieve voorzeggingen over jezelf of over anderen uitgesproken?
Of hebben anderen dat bij jou gedaan? Wat zijn de gevolgen geweest? Hoe heb je dat
ervaren?
13. Hoe denk jijzelf over het spreken in tongen? Heb je het zelf wel eens ervaren? Zo
nee, zou je het wel willen, of juist niet? Zo ja, wat hebben die ervaringen geestelijk
voor jou betekend?
14. Welke ervaringen heb jij opgedaan met de kracht van de Heilige Geest in je
persoonlijke geloofsleven? Wat heeft het voor je betekend? Wat heb je ervan
geleerd?
15. Heb jij in een samenkomst wel eens de ‘voelbare’ kracht (sommigen zouden zeggen:
de ‘zalving’) van de Heilige Geest ervaren? Hoe heb je dat beleefd?
16. Wat betekent voor jou heel praktisch je ‘koninklijke’, ‘priesterlijke’en
‘profetische’bediening? Kun je die in jouw leven concretiseren?
17. Heb jij perioden in je leven gekend waarin je nauwelijks of geen geestelijke kracht
(meer) ervoer? Weet je nog hoe dat kwam? Wat heb je er toen aan gedaan? En als je
nu in zo’n periode zit, wat zou je er nu aan kunnen doen?
18. Hoe zou jij onze gemeente Jozua geestelijk beschrijven? Leg uit of en waarom je je
er thuis voelt. Wat zijn de sterke kanten en wat de belangrijkste aandachtspunten in
onze gemeente?
19. Ken jij de stem van de Heer in jouw leven? Hoe heb je die stem ervaren, en wat heeft
het voor jou betekend?
20. Sorry dat ik het even zo rechtstreeks vraag, maar ben jij bekeerd? Zo ja: waarom
denk je dat? Hoe is dat in jouw leven gegaan?
21. Zo nee, wat ontbreekt jou om jezelf een bekeerd en wedergeboren mens te mogen
noemen? Ook al is wedergeboorte een vrije gift van Gods genade: wat denk je er zelf
aan te kunnen doen om je voor die genade open te stellen?
22. Wat vind je van de stelling dat een mens zichzelf niet kan bekeren, maar dat de
Heilige Geest dat kan doen? Als je daar zelf ervaringen mee hebt, welke zijn dat dan
geweest?
23. Ben jij nog wel eens ‘teleurgesteld’ in jezelf? Wat zegt dat over de verwachtingen
die je van jezelf hebt? Zijn die verwachtingen terecht? Wat betekent het voor jou al
je kracht alleen van de Heer te verwachten?
24. Heb jij de waterdoop ontvangen? Zo ja, aanvaard je de waterdoop zoals je die hebt
ondergaan, als een authentieke bijbelse doop? Waaraan meet je dat af?
25. Heb jij, als jij de kinderdoop c.q. –besprenkeling hebt ondergaan, wel eens
overwogen de gelovigendoop te ontvangen? Als je dat overweegt, of zelfs ook
gedaan hebt, wat waren daarbij je motieven? En als je niet wilt, wat zijn daarbij je
motieven?
26. Wat vind je van de stelling dat, als iemand kan getuigen dat Jezus voor zijn of haar
zonden gestorven is, dat voldoende is om zo iemand al een bekeerd mens te
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aanvaarden? Of vind je dat we dat slechts kunnen concluderen uit iemands
praktische geloofsleven? Licht toe.
27. Zijn er onbeleden zonden in jouw leven, waarvan je weet dat je die moet belijden?
Hoe komt het dat dat nog steeds niet is gebeurd? Ben jij bereid dat nu te doen, om tot
echte vernieuwing in jouw leven te komen?
28. Zijn er zondige bindingen in jouw leven? Zou je die willen (laten) verbreken in de
kracht van de Heilige Geest? Ken jij een zielzorger die je daarbij zou kunnen helpen,
en ben jij bereid diens hulp in te roepen?
29. Zijn er verkeerde contacten in jouw leven, waarvan je weet dat ze je naar beneden
zuigen? Zou je voor de Heer willen overwegen die contacten op te geven als die
echte vernieuwing in jouw leven in de weg staan?
30. Ben jij zo’n christen die zich niet consequent door de Heer laat leiden, maar te vaak
te veel dingen ‘zomaar’doet? Zou het kunnen zijn dat je gebrek aan geestelijke
kracht daarmee te maken heeft? Ben je bereid je leven helemaal (opnieuw) onder de
leiding van de Heer te stellen?
31. Is er wrok en bitterheid in je leven vanwege zonden die anderen jou in het verleden
hebben aangedaan? Heeft die wrok tot psychische en fysieke gevolgen geleid? Ben
je bereid de hulp in te roepen van een zielzorger die je zou kunnen helpen van die
bitterheid verlost te worden?
32. Zijn er vloeken over jouw leven uitgesproken (door jezelf of door anderen) waarvan
je het idee hebt dat die tot schadelijke gevolgen in jouw leven hebben geleid? Ben jij
bereid de hulp in te roepen van een zielzorger die je zou kunnen helpen die vloeken
te verbreken?
33. Zijn er demonische invloeden in jouw leven, waarvan je weet dat ze je geestelijk
leven belemmeren? Ben jij bereid de hulp in te roepen van een zielzorger die je zou
kunnen helpen uit die demonische ‘gevangenschap’bevrijd te worden?
34. Heb jij er een duidelijke voorstelling van welke genadegaven (in de zin van Rm12:68 en 1 Ko12:8-10) jij in jouw leven kent?
35. Hoe verhouden die geestelijke gaven zich tot de natuurlijke talenten die je hebt? Heb
jij er een duidelijke voorstelling van wat het verschil daartussen is?
36. Heb jij het verlangen die gaven meer, en ook meer gaven, in jouw leven te gaan
ervaren? Het zijn weliswaar gaven van de Geest, maar wat kun je er niettemin zelf
aan doen om dat verlangen waar te maken?
37. Wat vind je van de stelling dat ieder gemeentelid in de gemeente een bepaalde
bediening moet uitoefenen? Is dat praktisch wel haalbaar, denk je?
38. Heb jij een bepaalde bediening – hoe eenvoudig misschien ook in jouw eigen ogen –
binnen de gemeente Jozua? Zo ja, heb je het gevoel dat die bediening in
overeenstemming is met jouw gaven en talenten en met de roeping van de Heer?
39. Als je nog geen bediening hebt, of (voor jouw gevoel) niet de juiste bediening, wat
ga je er dan aan doen (bijv. de oudsten of taakgroepleiders raadplegen) om die
bediening te vinden die in overeenstemming is met jouw gaven en talenten en met de
roeping van de Heer?
40. Heb je het gevoel dat de gemeente Jozua een ‘bedieningenrijke’ gemeente is, die
haar leden stimuleert tot het vinden en uitoefenen van hun bedieningen? Zo nee, wat
zou je daaraan kunnen doen?
41. Heb je wel eens, op een bepaald moment, het gevoel gehad dat je vervuld was met
de Heilige Geest? Waarin uitte die vervulling zich bij jou?
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42. Heb je ook dorre perioden gekend waarin van vervulling geen sprake was? Wat
gebeurde er in je leven waardoor je die vervulling toch weer meemaakte?
43. Hoe denk je over ‘geestvervoering’ zoals bij Petrus en Paulus voorkwam? Kun je je
daarbij iets voorstellen? Zou je het wel eens willen meemaken? Heb je het wel eens
meegemaakt? Waarin uitte zich dat bij jou?
44. Wat is voor jou de belangrijkste uiting van het vervuld zijn met de Heilige Geest?
Heb je zulke uitingen zelf wel eens meegemaakt? Zo ja, Hoe was dat? Zo nee, hoe
denk je zulke uitingen te kunnen gaan beleven?
45. Hoe belangrijk is aanbidding in jouw persoonlijke leven? Kom je er elke dag aan
toe? Voel je het als een plicht, of geeft het je voldoening? Heb je het idee dat God
voldoening aan jouw aanbidding beleeft?
46. Denk je dat je een ‘natuurlijke’en een Geestvervulde prediking zou kunnen
onderscheiden? Kun je aangeven waarin de verschillen precies zitten?
47. Wat kun jij eraan doen dat je vaker en intenser de vervulling met de Heilige Geest
beleeft?
48. Heb jij het gevoel dat jij je eigen gedachteleven redelijk onder controle hebt? Vertel
eens iets van je ervaringen op dat punt.
49. Welke ontwikkelingen, sinds je bekering en je geestelijke groei tot dusver, heeft
jouw gedachteleven doorgemaakt? Meer specifiek: in hoeverre heeft de Heilige
Geest daarover meer controle gekregen?
50. Wat vind jij belangrijker: dat je het goede denkt of dat je het goede doet? Hoe
verhouden die twee zich tot elkaar, denk je?
51. Sta je er wel eens bij stil in welke mate jij al denkt (voelt, wilt, ervaart, vertrouwt) als
Christus? Hoe zou jij die gezindheid van Christus in jou meer kunnen bevorderen?
52. Ken jij al het verschil tussen ‘natuurlijk’bidden en ‘bidden in de Geest’? Wat zou je
eraan kunnen doen om meer te ‘bidden in de Geest’?
53. Kunnen we ooit zeggen dat onze gebeden God van gedachten kunnen doen
veranderen? Zo nee, waarom bid je dan nog? Zo ja, hoe is dat te rijmen met Gods
soevereiniteit?
54. Neem je er wel eens tijd voor om heel bewust en actief aan ‘zelfonderzoek’te doen?
Vertel eens iets over de ervaringen die je daarbij hebt opgedaan.
55. Heb jij het ‘zaligmakend geloof’? Zo ja, waar is dat op gebaseerd? Zo nee, hoe komt
dat dan, en wat kun je eraan doen?
56. Heb jij momenten of perioden van ‘kleingeloof’ meegemaakt? Hoe was dat? Wat
heb je eruit geleerd?
57. Heb jij momenten of perioden van een ‘groot geloof’meegemaakt? (Je mag daar best
eerlijk over praten zonder bang te zijn hoogmoedig gevonden te worden!) Hoe was
dat? Wat kunnen anderen daarin misschien van jou leren?
58. Heb jij momenten meegemaakt dat je ven een ‘groot geloof’ terugviel naar
‘kleingeloof’? Hoe kwam dat? Wat heb je eruit geleerd?
59. Wat betekent het concreet dat we een geloofsvertrouwen moeten ontwikkelen zoals
de Here Jezus dat had? Waarin bestond dat geloof bij Hem? Wat kun je daarvan
leren?
60. Wat is het verschil tussen geloof(svertrouwen) en overmoed? Hoe kun je de twee
praktisch uit elkaar houden? Ken je zelf ervaringen van overmoed?
61. Herken jij bij jezelf wel eens vormen van een ‘zwak’ geloof? Waarin uitte zich dat?
Hoe ga je daarmee om?
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62. Ken jij mensen (christenen of niet) die jij erg onsympathiek vindt en die je toch moet
liefhebben? Hoe moeilijk vind je dat? In hoeverre slaag je daar toch in?
63. Wat betekent het concreet voor jou, God of Christus lief te hebben, die je nooit hebt
gezien? Hoe reëel kan een dergelijke liefde eigenlijk zijn, denk je?
64. Hoe staat het met de praktische onderlinge liefde in de gemeente Jozua? Wat kan
daaraan verbeterd worden, en welke bijdrage zou je daar zelf aan kunnen leveren?
65. Hoeveel liefde jegens anderen en hoeveel eigenliefde leg jij in jouw eigen bediening
aan de dag? Heb je daarover wel eens diep nagedacht, en wat kwam daar uit?
66. Hoe ‘fijn’vind je het om ‘stille tijd’ te houden, en zie je daarin een verband met jouw
liefde tot de Heer?
67. Hoe ‘fijn’vind je het om te getuigen of te evangeliseren, en zie je daarin een verband
met jouw liefde en tot de Heer en tot je medemensen?
68. Wat is voor jou concreet het verband tussen liefde en aanbidding, persoonlijk en
gemeenschappelijk?
69. Heb je wel eens diep nagedacht over de vraag hoe centraal Christus nu echt in je
leven is? Wat kwam daaruit, en wat kun je doen om Hem nog meer de centrale plaats
te geven?
70. Hoeveel tijd gebruik je dagelijks voor je bezinning op het werk dat de Here Jezus
ook voor jou heeft volbracht en op de geestelijke zegeningen die dat werk voor jou
met zich heeft meegebracht?
71. Als je om je heen ziet naar allerlei ‘vernieuwingen’ die in allerlei gemeenten gaande
zijn, welke voorstelling heb je er dan van hoeveel daarin echt en blijvend zou kunnen
zijn? Waarvoor ben je dankbaar, en wat geeft je zorg?
72. Hoe staat het nu echt met jouw liefde jegens al die christenen die niet tot onze
gemeente behoren? Hoe kun je die liefde praktische uiten? Wat zou daarin bij jou
kunnen verbeteren?

Geraadpleegde literatuur buiten de Bijbel?
 Mw Dr. Basilea Schlink: Waar Gods Geest werkt.
 Leo Habets: Geestelijk leven.
 Elisabeth Hoekendijk_ La Riviere
- De Gaven
- Hoeveel te meer.
 Dr. Lester Sumrall: De gaven en bedieningen van de Heilige Geest.
 Prof. Dr. W.J. Ouweneel:
- Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?
- Meer Geest in de gemeente.



Peter Wagner: De Geestelijke gaven voor de opbouw van de
gemeente.
Werkmap 89-90 van Instituut voor Evangelisatie, (nu Agape met
Grote Opdracht School). Het hoofdstuk over de Heilige Geest.

Streefkerk, februari 2010, Leen Blokland
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