
2017-Q1 TE 

1 
 

 
 

 
Teachers 
Edition 
Dialoog 

 

2017-Q1 
  



2017-Q1 TE 

2 
 

Les 1 De Geest en het Woord 
31 december-6 januari 
 
Kerntekst: 2 Petrus 1:19-21 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De godsdienstige wereld is vol voorbeelden van zogenaamde 'christenen' met een oppervlakkige 
christelijke ervaring. Bespreek met uw groep hoe je de val van godsdienstige oppervlakkigheid kan 
vermijden. Praat erover waarom zo weinig christenen zo weinig tijd doorbrengen met het 
overdenken van Gods woord. 
 
Stap 2: 
Vragen om over na te denken 
 

1. Wat is het dat sommige mensen ervan weerhoudt de waarheden van Gods Woord te 
begrijpen? 

2. Waarom zijn zelfs sommige adventistische christenen niet in staat de vreugde te omarmen 
dat ze verloste zonen en dochters van God zijn? 

3. Hoe kunnen we het Woord beter begrijpen en de volledige zegen ontvangen die God voor 
ons bedoelt? 

 
Toepassingsvraag 
   

4. Wat zijn sommige dingen die ons weerhouden van een diepe, blijvende ervaring met 
Christus door middel van zijn door de Geest geïnspireerde Woord? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De heilige Geest: de Leraar van de volle waarheid 
(Herhaal Johannes 16:13 met uw groep) 
 
Een van de functies van de heilige Geest is om ons de weg naar de waarheid te wijzen. Merk op dat 
de heilige Geest ons niet dwingt om ons door de waarheid te laten leiden. Hij dringt ons de 
waarheid niet op. Hij verplicht ons niet om te gehoorzamen. Hij 'leidt ons in al de waarheid' (vgl. 
SV) / 'wijst ons de weg in heel de waarheid' (vgl. HSV). Hij brengt ons op een tedere manier tot het 
begrip dat Gods manier, geopenbaard in zijn Woord, de beste is. Terwijl de heilige Geest ons de 
weg wijst, ontdekken we dat Jezus' woorden: '… ik ben gekomen om hun het leven te geven in zijn 
volheid' in ons eigen leven werkelijkheid zijn (Johannes 10:10). 
 Wat is deze waarheid waar de heilige Geest ons de weg naar wijst? Het is de waarheid over 
God. Elk beginsel in de Bijbel openbaart iets van de schoonheid van de waarheid over de God die 
van ons houdt en ernaar verlangt dat we in zijn Koninkrijk gered zullen zijn. In het licht van de 
grote strijd tussen goed en kwaad is het doel van het geïnspireerde Woord om de waarheid te 
openbaren over Gods karakter van onzelfzuchtige liefde in tegenstelling tot Satans karakter van 
egocentrische hoogmoed. 
 Er zijn ten minste nog twee aspecten aan het leiden naar de volle waarheid door de heilige 
Geest. Ten eerste brengt de heilige Geest ons ertoe de leerstellige waarheden van de Bijbel te 
begrijpen om ons tegen de misleidingen van de boze te beschermen, misleidingen die Gods 
karakter verdraaien. Jezus zegt: 'Heilig hen dan door de (andere vertalingen 'uw/Uw') waarheid. 
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Uw woord is de waarheid' (Johannes 17:17). Hij zegt ook: 'U zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u bevrijden' (Johannes 8:32). De waarheid verlost ons van de theologische dwalingen 
die de godsdienstige wereld zo in de ban hebben gehouden. 
 Ten tweede wijst de heilige Geest ons de weg tot de waarheid over onszelf. Wanneer we tot 
Jezus komen is onze schuld verdwenen (1 Johannes 1:9, Romeinen 8:1). We zijn zonen en dochters 
van God, leden van zijn gezin (Johannes 1:12, Efeziërs 2:19). Ondanks onze eigen gevoelens van 
onwaardigheid, schuld of schaamte, wijst de heilige Geest ons de weg tot de waarheid van het 
Woord. We zijn geschapen door God, verlost door Christus en hervormd door de heilige Geest. Het 
gezaghebbende, onfeilbare Woord van God liegt niet. We zijn zijn kinderen, voor altijd veilig in zijn 
liefde en genade. 
 

Discussievragen: 
1. Een van de functies van de heilige Geest is om ons te leiden of ons de weg te wijzen naar de 
 waarheid, als tegenovergestelde van ons te dwingen. Geef een definitie van beide woorden: de 
 weg wijzen en dwingen. Wat is het verschil tussen de twee? Wat onthult dit verschil over de 
 manier waarop de Geest ons leidt? 
2. Naar wat voor waarheid wijst de heilige Geest ons de weg? 
3. Waarvan maakt de waarheid ons vrij? En hoe doet zij dat? 
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Les 2 De heilige Geest achter de schermen 
7-13 januari 
 
Kerntekst: Johannes 3:3-8 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De heilige Geest legt getuigenis af van Jezus of verheerlijkt hem en zoekt nooit eer voor zichzelf. 
Bespreek met uw groep hoe door dit wezenlijke kenmerk van de heilige Geest de meeste 
conflicten in de kerk in zeer korte tijd opgelost zouden zijn. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

5. Hoe kunnen we het openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons eigen leven 
ontwikkelen? 

Hoe kunnen we gevoeliger worden voor de dingen die de heilige Geest ons probeert te 
openbaren? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De vrucht van de Geest 
(Herhaal Galaten 5:16-24 met uw groep) 
 
De verzen in Galaten 5:16-24 zijn enkele van de krachtigste in het Nieuwe Testament. Hier 
vergelijkt de apostel Paulus het leven door het vlees met het je laten leiden door de Geest. De 
uitdrukking 'Wandel door de Geest' (vers 16, HSV) betekent eenvoudig een leven leiden in 
harmonie met geestelijke idealen, door de kracht van de heilige Geest. Het betekent hemelse 
waarden toestaan als leidraad voor je leven te dienen. Het betekent je geest vullen met eeuwige 
beginselen. Het brengt met zich mee dat je je gedachten volledig vult met het levengevende 
Woord. En het omvat toelaten dat je alles wat je doet laat leiden door de beginselen van de Schrift. 
 In tegenstelling tot het leven door de Geest beschrijft Paulus het leven door het vlees—een 
leven dat wordt beheersd door aardse hartstochten, verlangens en begeerten. Iemand die een 
leven door het vlees leidt, is iemand die dagelijks toegeeft aan de verlangens van het natuurlijke 
hart. Iemand van wie het leven wordt overheerst door de werken van het vlees—zoals lustvolle 
gedachten; een boze, verbitterde geest; een afgunstige instelling; of gebrek aan zelfbeheersing—
leeft door zijn of haar eigen kracht in plaatst van door de kracht van de Geest. In tegenstelling tot 
degenen die onderworpen zijn aan de begeerten van het vlees zijn er degenen die zich overgeven 
aan en geleid worden door de heilige Geest. Hun leven openbaart de vrucht van de Geest, zoals 
liefde, vreugde, vrede, geduld en zelfbeheersing. 
 Wat en tegenstelling! Hoe zouden twee levens duidelijker van elkaar kunnen verschillen? Wat 
stelt iemand in staat door de vreugde van de Geest te wandelen, terwijl een ander zwicht voor de 
begeerten van het vlees? Christus' raad aan Nikodemus onthult het antwoord: de gaven, of het 
gebrek daaraan, van de heilige Geest. De wind, of de adem, van de heilige Geest is 
levensveranderend (Johannes 3:3-8). We vinden door de hele Bijbel heen krachtige blijken van de 
werking van de heilige Geest. Dezelfde kracht van de heilige Geest die werelden deed ontstaan, is 
vandaag voor ons beschikbaar. Dezelfde heilige Geest die leven blies in Ezechiëls dal met 
uitgedroogde beenderen, wat veroorzaakte dat een machtige menigte (andere vertalingen: 'leger') 
op haar voeten ging staan, is vandaag voor ons beschikbaar (Ezechiël 37). Dezelfde Geest die Jezus 
tijdens zijn aardse leven versterkte is vandaag voor ons beschikbaar. Het is deze Geest die het 
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wonder van goddelijke genade in het hart van gelovigen verricht, zodat we in Christus een 'nieuwe 
schepping' worden (2 Korintiërs 5:17). 
 Ellen G. White schreef deze inzichtrijke woorden aan een zendeling: 'Wees je bewust van het 
feit dat God onze doelmatigheid is. We denken hier niet aan en daarom verliezen we veel aan 
godsdienstige ervaring. We werken zélf in plaats van dat we worden bewerkt door de kracht van de 
heilige Geest.'—Testimonies to Southern Africa, blz. 81. Net zoals de Schepping niet op eigen 
houtje plaatsvond door middel van een of ander proces van evolutie, vindt herschepping niet op 
eigen houtje plaats door middel van een of ander proces van menselijke werken of activiteit. Het is 
de werking van de kracht van de heilige Geest in ons die ons naar het beeld van Christus hervormt. 
 
Discussievragen: 

4. Wat betekent het om te wandelen/je te laten leiden door de Geest? Hoe kan ieder van ons 
gevoeliger worden voor de werking van de heilige Geest in ons eigen leven? Waarom is het 
mogelijk dat we blinde vlekken in ons karakter hebben? 

5. Wat voor werk zou God misschien in ons leven willen doen dat we nog niet herkennen? 
6. Wat voor andere dingen zien anderen misschien met betrekking tot ons die wij niet zien? 

Hoe zou de heilige Geest deze dingen misschien kunnen gebruiken om ons van een of 
andere blinde vlek in ons eigen karakter te overtuigen? 
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Les 3 De goddelijkheid van de heilige Geest 
14-20 januari 
 
Kerntekst: 1 Petrus 1:2 
 
Stap 1─Toepassen 
 
We worstelen vaak jarenlang met dezelfde egoïstische attitudes, dezelfde schadelijke gewoonten 
en zondige neigingen. Help uw groep de vernieuwende, heiligende, levensveranderende kracht van 
de heilige Geest als de derde Persoon van de godheid te begrijpen. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen 
 

1. Hoe kunnen we de levensveranderende kracht van de heilige Geest ervaren, die de Schrift 
beschrijft? 

2. Wat zijn de dingen in ons leven die ons afleiden en ons ervan weerhouden de volheid van 
de kracht van de heilige Geest te genieten? 

3. Wat kunnen we aan deze afleidingen doen? Wat is de sleutel tot de overwinning over deze 
levenslange gewoonten, attitudes en gedragingen die niet in harmonie met Gods wil zijn? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Door het hele Nieuwe Testament heen wordt de heilige Geest beschreven als de goddelijke 
Tussenpersoon die wedergeboren doet worden, heiligt, het leven verandert en leven geeft (Titus 
3:5, 1 Petrus 1:2, 2 Korintiërs 3:6). 
In Romeinen 8 spreekt de apostel Paulus over het leven door het vlees en het leven door de Geest. 
Het leven in het vlees is de nutteloze poging om het leven als christen in onze eigen kracht te 
leiden, in plaats van in de kracht van de heilige Geest. Het leven in de Geest is een leven van 
overgave aan de Geest die je overtuigt en een beroep op je doet. Het is een dagelijks sterven aan 
de verlangens van het vleselijke hart en vernieuwd worden door de heiligende genade van de 
Geest. 
 De kruisiging is een buitengewoon pijnlijke dood. De kruisiging van Christus was dit zeker. 
Christus is voor onze zonden gestorven, maar door de heilige Geest sterven wij aan de zonde. De 
zonde is voor het bekeerde hart niet langer een manier van leven. Ons zielsverlangen is om Jezus 
te behagen en dit verlangen wordt verwezenlijkt door de heiligende kracht van de heilige Geest. 
 
I. De goddelijkheid van de heilige Geest begrijpen 
(Herhaal 1 Petrus 1:2 en Romeinen 15:9 met uw groep) 
 
Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van God? Wat maakt God tot God? Ten eerste is hij 
eeuwig. Hij heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde hebben. Hij is de grote 'IK ZAL ER 
ZIJN' (Exodus 3:14). Hij is de Ene 'die is, die was en die komt' (Openbaring 1:4). Het feit dat God al 
vanaf de eeuwigheid bestaat, zet hem apart van alle geschapen wezens in het universum. Hij is ook 
alwetend ofwel heeft kennis van alles (Daniël 2:20-22). Er is niets dat een alwijze God niet weet. 
Zijn kennis is noch beperkt noch gedeeltelijk. Hij is zowel alomtegenwoordig alsook almachtig. Zijn 
aanwezigheid kan overal worden gevoeld (Psalmen 139). Zijn macht is onbegrensd. Hij is de 
eeuwige, kennis van alles hebbende, almachtige en alomtegenwoordige God. Het idee dat de 
toekomst 'open' staat, waarbij God sommige dingen niet kan weten voordat ze gebeuren, is de 
Bijbel vreemd. 
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 Hier is een waarheid die versteld doet staan. Dezelfde eigenschappen die in de Schrift aan God 
worden toegekend, worden ook aan de heilige Geest toegekend. De heilige Geest is óók eeuwig 
(Hebreeën 9:14). Hij is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig (1 Korintiërs 2:10, 11; Romeinen 
15:19; Psalmen 139:7). De Vader en Zoon zijn bij ons aanwezig en verschaffen ons alle 
hulpbronnen van de hemel door het dienstwerk van de heilige Geest. 
 Als kinderen van God zijn ons de wijsheid en de kracht van de Geest beloofd. Door de Geest 
hebben we de zekerheid van het eeuwige leven en hoop voorbij het graf (Romeinen 8:12-17). Als 
de heilige Geest niet goddelijk was, hoe zou hij ons dan goddelijke wijsheid, heiligende genade, 
levensveranderende kracht en eeuwige hoop kunnen schenken? Als de heilige Geest louter een 
kracht was, zou hij ons beslist niet de zekerheid van het eeuwige leven kunnen bieden. De eeuwige 
natuur van de godheid is absoluut cruciaal in ons begrip van de betekenis van de heilige Geest voor 
het leven als christen. 
 Onderzoek met uw groep de praktische implicaties dat de heilige Geest eeuwig, alwetend, 
almachtig en alomtegenwoordig is. Wat betekenen deze kenmerken in het dagelijkse leven van de 
christen? 
 

Denk over het volgende na: Waarom zijn deze kenmerken van de heilige Geest zo belangrijk bij de 
confrontatie met de verzoekingen van de boze? Waarom verklaren sommige theologen dat het 
geloof in de heilige Geest een van de meest verkeerd begrepen waarheden in de Bijbel is en dat de 
macht van de zonde over ons leven zou worden verbroken, als we een beter begrip hadden van 
wie hij is en hoe je zijn levensveranderende kracht kunt ervaren? 
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Les 4 De persoonlijkheid van de heilige Geest 
21-27 januari 
 
Kernteksten: Johannes 14:16-18, 16:5-15 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Leid uw groep naar een praktische discussie over hoe de heilige Geest de waarheid van Gods 
Woord openbaart en hoe Jezus 'de weg, de waarheid en het leven' (Johannes 14:6) is. Als Jezus 
'waarheid' is, wat bedoelt hij dan wanneer hij tegen zijn discipelen zegt dat de heilige Geest hen 
naar 'de volle waarheid' (Johannes 16:13) zou leiden? 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Wanneer we ernaar verlangen dat de heilige Geest in ons midden is, streven we er niet 
naar dat een of andere 'kosmische kracht' ons zal leiden. Wanneer we naar leiding van de 
heilige Geest zoeken, hopen we niet op een mystieke aanwezigheid om ons naar een of 
ander innerlijk licht te leiden. We vragen de God van het universum of hij de derde Persoon 
van de godheid wil zenden om ons de steun te geven die we nodig hebben. Waarom lijkt de 
heilige Geest soms zo mysterieus? Hoe kan hij in ons leven meer werkelijkheid worden? 

2. Wat kunnen we persoonlijk doen om in ons leven gevoeliger voor de werking van de heilige 
Geest te worden? 

3. Wat voor praktische dingen kunnen we doen om de stem van God door de heilige Geest te 
horen spreken, als we Gods woord lezen? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. 'Aan je zijde gesteld': De heilige Geest als helper en Trooster 
(Herhaal Johannes 14-16 met uw groep) 
 
In zijn verhandeling over de heilige Geest in Johannes 14-16 maakt Jezus bij vier verschillende 
gelegenheden (Johannes 14:16, 26; 15:26; 16:7) gebruik van het woord 'pleitbezorger' (BGT: 
'helper') of 'Trooster' (NGB, SV, HSV). Het Griekse woord dat in deze passages wordt gebruikt, is 
paraklētos, dat letterlijk betekent: ''aan je zijde gesteld' dat wil zeggen: om je verder te helpen'—
Vines Expository Dictionary of the New Testament Words, s.v. 
parakletos,(https://www.blueletterbible.org/search/Dictionary/viewTopic.cfm?topic=VT0000499). 
Wanneer in de oudheid iemand in een gerechtshof werd verhoord, werd deze persoon een 
paraklētos toegewezen, die deze persoon te hulp zou komen en in de noden van deze persoon zou 
voorzien. (ibid.). Dit konden fysieke noden zijn, zoals de behoefte aan voedsel, dekens of water. 
Bijkomende noden konden emotioneel of psychologisch zijn, zoals de behoefte aan bemoediging 
en hoop. Of het konden legale noden zijn, zoals de behoefte aan verdediging of een pleitbezorger, 
wanneer de aanklachten in het hof naar voren werden gebracht. 
 Wat een beeld om de heilige Geest te beschrijven: Iemand die naast ons komt om aan onze 
fysieke, mentale, emotionele en geestelijke noden tegemoet te komen! Er is nooit een situatie 
waar we als Gods kinderen voor komen te staan, waarin hij er niet is. Er is nooit een ervaring 
waarmee we worden geconfronteerd, waarmee hij niet kan omgaan. Onze goddelijke Helper is er 
altijd, klaar om in onze tijden van nood te helpen. 
 
Denk over het volgende na: Wat is het oorspronkelijke Griekse woord voor de heilige Geest, dat in 

https://www.blueletterbible.org/search/Dictionary/viewTopic.cfm?topic=VT0000499


2017-Q1 TE 

9 
 

Johannes 14:16 wordt gebruikt en wat betekent dat letterlijk? Hoe helpt de betekenis ervan ons 
om het concept van de heilige Geest als zowel helper alsook Trooster vollediger te begrijpen? Hoe 
komt hij ons tot hulp? Aan wat voor noden voldoet hij? 
 
II. De Persoon van de heilige Geest 
(Herhaal Romeinen 8:27 en 1 Korintiërs 12:11 met uw groep) 
 
De apostel Paulus maakt van twee verbazingwekkende woorden gebruik om de heilige Geest als 
goddelijk Persoon te beschrijven: denken en wil. In Romeinen 8:27 spreekt Paulus over 'de 
bedoeling des Geestes' (NBG) / 'het denken van de Geest' (HSV) / 'de mening des Geestes' (SV). In 
1 Korintiërs 12:11 wijst hij erop dat de heilige Geest aan elke gelovige afzonderlijk geestelijke 
genadegaven geeft 'zoals hij wil'. Het verstand en de wil zijn twee unieke functies die het persoon 
zijn met zich meebrengt. Laten we nauwer naar 'denken' en 'wil' in de Bijbel kijken, zoals zij 
worden voorgesteld in de context van gelovige mensen en Christus, om hieruit vollediger af te 
kunnen leiden wat het voor de heilige Geest betekent om met beide begiftigd te zijn. 
 Het verstand is het centrum van het denkvermogen. Hier is het dat gezond verstand, geweten 
en inzicht invloed hebben op beslissingen. De Bijbel maakt gebruik van het woord denken om 
uiting te geven aan concepten van heiligheid, eenheid en gezondheid van geest, eigenschappen 
waartoe gelovigen worden aangespoord om na te streven en voor te bidden. De Bijbel vertelt ons 
bijvoorbeeld dat we de gezindheid/gedachten van Christus mogen hebben (Filippenzen 2:5, 1 
Korintiërs 2:16), wat wil zeggen: zijn heilige karakter. En wanneer zij spreekt over de noodzaak voor 
eenheid onder gelovigen, spoort de Bijbel ons aan om 'eensgezind' te zijn (Romeinen 12:16, 
Filippenzen 4:2, 2 Korintiërs 13:11). Door in Christus' aanwezigheid te komen krijg je gezondheid 
van geest, zoals het verhaal over de door demonen bezetene krachtig illustreert. Daarna, wanneer 
de demonen zijn uitgeworpen, wordt ontdekt dat de door demonen bezetene 'bij zijn volle 
verstand' is (Marcus 5:15, Lucas 8:35), een uitdrukking die ook uit het Grieks kan worden vertaald 
met de betekenis van 'een gezonde geest hebben'—Vines Expository Dictionary of the New 
Testament Words, s.v. Sophroneo, 
(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=G4993&t=KJV). 
 Net zoals het begiftigd zijn met een verstand een bepalend kenmerk van het persoon zijn is voor 
zowel het menselijke alsook het goddelijke, is de wil dit ook. Dieren hebben een geest. De wil of 
het vermogen om met het verstand keuzes te maken, tilt ons echter boven de geschapen dieren 
uit. Het begiftigd zijn met een wil weerspiegelt gedeeltelijk wat het betekent om naar het beeld 
van God   gemaakt te zijn. We zijn niet louter schepselen, voortbewogen door instinct en 
aangedreven door biologische verlangens. God heeft ieder van ons het vermogen gegeven morele 
keuzes te maken door de juiste uitoefening van de wil. Ellen G. White drukt het beknopt uit: 'De wil 
is de leidende macht in de natuur van de mens, de kracht om een besluit te nemen of een keuze te 
doen. Elk menselijk wezen met verstand begiftigd, bezit de kracht, het goede te kiezen. In elke 
ervaring van het leven zegt Gods Woord ons: 'Kiest dan heden wien gij dienen zult' (Jozua 24:15). 
Iedereen kan zijn wil plaatsen aan de kant van Gods wil, kan kiezen om Hem te gehoorzamen, en 
wanneer hij zich aldus met goddelijke werktuigen heeft verbonden, kan hij staan, waar niets hem 
tot het kwade kan dwingen.'—Karaktervorming, blz. 285. Het is door de juiste uitoefening van de 
wil, onder de leiding van de heilige Geest, dat een goddelijk karakter wordt ontwikkeld. 
 Omdat de heilige Geest zowel een goddelijk verstand heeft, dat denkt en redeneert alsook een 
goddelijke wil die keuzes maakt, moet hij per definitie juist een goddelijk Persoon zijn. Hij is niet 
louter een kracht die uit de Vader voortkomt, een aspect van Gods persoonlijkheid. Hij is een 
afzonderlijke Persoonlijkheid die zich onderscheidt. De heilige Geest denkt, redeneert, maakt 
beslissingen en keuzes. Hij is net zozeer een echte en goddelijke persoonlijkheid als de Vader en de 
Zoon dit zijn. 

https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=G4993&t=KJV
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Denk over het volgende na: Geef een definitie van de kenmerken van het persoon zijn en waarom, 
gebaseerd op deze criteria, de heilige Geest—hoewel hij misschien mysterieus is—aan de definitie 
voldoet van het persoon zijn. 
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Les 5 De doop en de heilige Geest 
28 januari-3 februari 
 
Kerntekst: Matteüs 3:11 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De Bijbelse voorwaarden die in de Schrift worden gegeven voor het ontvangen van de heilige 
Geest, worden niet gegeven omdat God zijn Geest van ons terug wenst te houden, maar omdat hij 
ernaar verlangt dat wij deze in zijn volheid ontvangen. Het is niet dat God aarzelend is om de Geest 
te geven; het is eerder dat wij niet in staat zijn de heilige Geest in zijn volheid te ontvangen zonder 
aan de voorwaarden te voldoen. 
 
Stap 2: 
Vragen om over na te denken 
 

7. Meer dan we ons ooit kunnen voorstellen, verlangt God ernaar ons met zijn heilige Geest te 
vervullen en ons leven radicaal te hervormen. Zijn verlangen is dat we een overwinnend 
leven leiden, waarbij we zijn goedheid weerspiegelen en zijn liefde en macht verkondigen. 
Wat betekent de doop met de heilige Geest voor u persoonlijk? 

8. Hoe heeft de heilige Geest in uw leven een verschil gemaakt? 
9. Wat zijn enige praktische principes om elke dag de volheid van de heilige Geest te 

ontvangen? 
 
Vragen die toepasbaar zijn op het leven 
Neem elk van de volgende voorwaarden om de heilige Geest persoonlijk te ontvangen en praat 
erover met uw groep: 

6. Waarom is berouw een eerste vereiste om de heilige Geest te ontvangen? 
7. Wat voor rol speelt het vertrouwen in Gods woord bij het ontvangen van de heilige Geest? 
8. Hoe speelt gehoorzaamheid een rol bij het ontvangen van de heilige Geest? 
9. Waarom denkt u dat God zijn heilige Geest niet zou uitstorten op degenen die bewust aan 

zijn wil ongehoorzaam zijn? 
10. Waarom belemmert onreinheid de werking van de heilige Geest? 

 
Activiteit 
Vraag leden van uw groep Bijbelpassages te delen over de macht van de heilige Geest in ons leven, 
die voor hen van de grootste betekenis zijn. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Doop met de heilige Geest 
(Herhaal Matteüs 3:11 met uw groep) 
 
Door de hele Bijbel heen wordt vuur gebruikt als een symbool van de aanwezigheid van God. In 
Genesis 3:24 wordt de aanwezigheid van God die de levensboom bewaakt, gesymboliseerd door 
een vlammend zwaard. In Exodus is Gods aanwezigheid zichtbaar in een brandende doornstruik 
(Exodus 3:2-4). Zij wordt ook geopenbaard in de vuurzuil die Israël 's nachts de weg wijst (Exodus 
13:21). God vertoont zichzelf in het 'verterende vuur' (vgl. NBG) op de Sinai (Exodus 24:17). Hij 
openbaart zichzelf in de majesteit/heerlijkheid van de Shekinah in het allerheiligste (NBG: 'heilige 
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der heiligen') in Israëls heiligdom (Exodus 25:8, 21, 22; 40:34-38). Hij is daar in het vuur dat het 
heidense vuur op de Karmel verteert, in de gloeiende kool van het hemelse altaar die Jesaja's 
lippen aanraakt en in het zuiverende vuur in Maleachi (1 Koningen 18:38; Jesaja 6:6-8; Maleachi 
3:2, 3; 4:1). 
 Zoals we kunnen zien wordt door het hele Oude Testament heen Gods aanwezigheid 
bekendgemaakt in de beeldspraak van vlammend vuur. Het is daarom geen toeval dat in 
Handelingen 2 de aanwezigheid van Christus in tongen van vuur wordt geopenbaard. In het 
Nieuwe Testament is vuur steeds een uniek bijbels symbool dat de heerlijkheid, majesteit en 
macht van God voorstelt door het dienstwerk van de heilige Geest. 
 In de Schrift is de doop noch besprenkeling noch plenging. Het is onderdompeling. Gedoopt 
worden in de heilige Geest is ondergedompeld worden in de aanwezigheid van God. Het is vervuld 
worden van zijn genade en zijn heerlijkheid uitstralen. Het is aan een wachtende wereld en een 
toekijkend universum de grootheid van zijn macht in ons leven openbaren. Het is in harmonie met 
zijn wil leven, zich toevertrouwen aan zijn wegen en zich overgeven aan zijn plan. Krachtig door de 
Geest wordt ons leven veranderd en zijn we getuigen van zijn genade. Wanneer we worden 
ondergedompeld tijdens de doop met water als een getuigenis van onze totale toewijding aan 
Christus en zijn waarheid, worden we ook door de heilige Geest gedoopt en ervaren we dat we 
met de heilige Geest vervuld raken. 
 
Denk over het volgende na: Geef uit het Oude en Nieuwe Testament voorbeelden van de manier 
waarop van vuur gebruik wordt gemaakt om de aanwezigheid van God te symboliseren. 
 
■Wat betekent de doop? Geef een definitie van onderdompeling. Wat betekent het om in de 
aanwezigheid van God gedoopt of ondergedompeld te worden? 
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Les 6 De heilige Geest en een heilig leven 
4-10 februari 
 
Kerntekst: 1 Petrus 1:14-16 
 
Stap 1─Toepassen 
 
In onze feel-good, vaak op onszelf gerichte maatschappij lijken de concepten van 
zelfverloochening, gehoorzaamheid en heiligheid voor de meeste mensen misschien 
onbegrijpelijk. Help uw groep te begrijpen dat de essentie van het leven als christen juist is dat 
gelovigen vanzelfsprekend, gered door genade en hervormd door Gods liefde, heiligheid 
nastreven. Wanneer u iemand bewondert, streeft u ernaar als degene te worden die u erg 
bewondert. Ons hart wordt door de liefde van Christus gewonnen en we verlangen ernaar in 
karakter als hem te worden. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen 
 

1. Hoe kunnen we nieuwe gewoonten en praktijken ontwikkelen die ons op onze reis naar 
heiligheid tot gids zullen zijn? 

2. Wat zijn de dingen in ons leven die ons afleiden om een heilig leven te leiden? 
3. Waarom lijkt het soms zo'n uitdaging om een heilig leven te leiden? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Een heilig leven leiden 
(Herhaal Hebreeën 12:2 met uw groep) 
 
In Hebreeën 11 schetst God zijn Hall of Fame van gelovigen. Hoofdstuk 12 begint met deze 
woorden:  'Nu wij door zo’n menigte (letterlijk: wolk) geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij 
de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt' (Hebreeën 12:1). De metafoor van 'wolk van getuigen' (NBG) 
drukt het idee uit van een atleet die in een stadion uit de oudheid strijdt, terwijl duizenden 
getuigen hem aanmoedigen. De apostel Paulus geeft hier aan dat vroegere geloofshelden ons 
evenzo aanmoedigen in onze wedloop naar het koninkrijk. Zij stimuleren ons om een heilig leven 
na te streven. De 'zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken' is eenvoudig een gebrek aan 
geloof dat onze ogen van Christus' gerechtigheid afleidt en ons ertoe brengt om op onszelf te 
vertrouwen. Het is het fatale gebrek dat men zich op menselijke inspanningen richt in plaats van 
op goddelijke genade. Het is op onze zwakheid vertrouwen in plaats van op de kracht van Christus. 
 De apostel spoort elke gelovige aan om 'de blik gericht [te] houden' op Jezus, de 'grondlegger' 
en 'voltooier' van ons geloof (Hebreeën 12:2). The Seventh-day Adventist Bible Commentary drukt 
het op deze manier uit: 'De blik van het geloof gevestigd houden op Jezus is onafgebroken contact 
houden met hem die de bron van kracht is, hem die ons sterk kan maken om het uit te houden en 
te overwinnen.'—Deel 7, blz. 481. Het woord voor 'voltooier' in Hebreeën 12:2 is het Griekse 
woord teleiōtēs dat degene die vervolledigt, vervolmaakt, voltooit betekent. 
 Jezus is zowel onze Heiland alsook onze Heer. Hij is Degene die voor ons is gestorven en Degene 
die voor ons leeft. Hij is Degene die ons rechtvaardigt en heiligt. Hij is Degene die een goed werk in 
ons is begonnen en dit zal voltooien. Door het dienstwerk van de heilige Geest, de derde Persoon 
van de godheid, 'groei[en we] in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus' 
(2 Petrus 3:18). Door Christus worden wij die onheilig zijn, als heilig aanvaard en, door zijn genade, 
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heilig gemaakt. 

Denk over het volgende na: In Romeinen 7:12 beschrijft de apostel Paulus de wet van God als 
'heilig, rechtvaardig en goed'. Door de hele Bijbel heen wordt ook God beschreven als heilig (Jesaja 
6:3), rechtvaardig (1 Johannes 1:9) en goed (Psalmen 25:8). Als dit de kenmerkende eigenschappen 
van zowel God alsook de wet zijn, wat zegt deze gelijkwaardigheid u dan over wat het karakter van 
de wet precies is? Wat voor relatie heeft een met de Geest vervuld leven leiden met de wet van 
God? Praat met uw groep over deze verklaring: 'U kunt proberen de wet zonder liefde te houden, 
maar u kunt niet werkelijk liefhebben zonder de wet te houden.' 
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Les 7 De heilige Geest en de vrucht van de Geest 
11-17 februari 
 
Kernteksten: Galaten 5:22-26, Johannes 15:1-8 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Lees Galaten 5:22-24 met uw groep. Bekijk opnieuw in het kort elk onderdeel van de vrucht van de 
heilige Geest. Vraag verschillende leden van de groep om een definitie te geven van de negen 
vruchten die in Galaten 5 worden opgenoemd. Wat is bijvoorbeeld liefde? Hoe omschrijft u 
vreugde? Wat is vrede? Hoe zou u iemand beschrijven die geduld of vriendelijkheid toont? Pas 
deze benadering toe bij elk van de vruchten van de Geest. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

10. Met welke van deze negen vruchten van de heilige Geest heeft u moeite om deze in uw 
leven te tonen? Wat denkt u dat de reden voor dit probleem is? Wat kunt u doen om deze 
situatie te verhelpen?  

11. Wat zijn in uw leven de problemen die u van een vitale, levensveranderende relatie met 
Christus afhouden? Wees bereid om die problemen in zijn handen te leggen. 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Groeien in Christus en de vrucht van de Geest 
(Herhaal Johannes 15:4 met uw groep) 
 
Jezus is de ultieme oplossing voor al onze geestelijke problemen. Hij drukte deze eeuwige 
waarheid uit: 'Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.' (Johannes 
15:4). In Christus blijven is een ononderbroken, dagelijkse relatie met hem ontwikkelen. Ranken 
groeien niet en brengen geen vrucht voort als zij de ene dag met de wijnstok verbonden zijn en de 
volgende dag worden afgebroken. Sommige mensen laten zich de ene dag meevoeren op een hoge 
golf van godsdienstige emotie en lijken de volgende dag in het dal van veronachtzaming te 
wandelen. Een levendige, betekenisvolle relatie met Jezus, die de gaven van de heilige Geest in het 
leven weerspiegelt, is geen op en af-ervaring. Zij is een dagelijkse, voortdurende gemeenschap met 
Christus. 
 Tot hem komend, in hem blijvend en in zijn liefde rustend worden we liefdevol, geduldig, 
vriendelijk, zachtaardig en zelfbeheerst. Denk over deze krachtige verklaring na: 'De wortels 
zenden hun voedsel door de ranken naar het uiterste puntje van de takken. Zo geeft Christus zijn 
geestelijke kracht aan iedere gelovige. Zolang de mens met Christus verbonden is, bestaat er geen 
gevaar dat hij zal verdorren of afsterven. 
 Het leven van de wijnstok zal blijken uit de geurige vrucht aan de ranken. 'Wie in Mij blijft,' zei 
Jezus, 'en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.' Wanneer wij leven 
door geloof in Gods Zoon zal de vrucht [sic] des Geestes gezien worden in ons leven. Er zal niet één 
gemist worden.'—Ellen G. White, Jezus – De Wens der Eeuwen, blz. 564, 565 (Uitgeverij 'Veritas', 
Alphen aan den Rijn – Brussel, 1980). 
 De sleutel tot het tonen van de vrucht van de Geest in ons leven is niet dat we elk onderdeel op 
een of andere geestelijke checklist plaatsen en dit afvinken wanneer we ons doel vermoedelijk 
hebben bereikt. In plaats hiervan richten we ons op het kennen van Jezus en laten we hem de 
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vrucht van de Geest in ons openbaren. Wanneer de fruitbomen van een landbouwer een rijke 
oogst voortbrengen verheugt hij zich. Hij glorieert in de overvloedige oogst. Het is hetzelfde met 
God. Onze hemelse Vader verheugt zich wanneer wij de heilige Geest toestaan om zijn vrucht in 
ons leven te realiseren (Johannes 15:11). Wanneer we, door goddelijke genade, deelgenoot 
worden van de goddelijke natuur, wordt het karakter van God voor het universum gerechtvaardigd 
in de strijd tussen goed en kwaad. (Zie The Seventh-day Adventist Commentary, deel 7, blz. 1043.) 
 
Discussievragen: 
De vraag is niet: Verlangt Jezus ernaar om in ons te blijven? De vraag is: Zullen wij hem toestaan 
om dit te doen? Zullen we tijd doorbrengen om hem als een vriend te leren kennen? Alle 
vriendschappen hebben tijd nodig. 

11. Lees Johannes 15:4, 7. Wat voor relatie heeft het blijven in Christus met het lezen van het 
Woord? 

Hoe blijft Christus in ons? Is dit een of andere vage, mystieke ervaring of zijn er enige zeer 
concrete manieren waarop Jezus in ons leven leeft? Leg uit. 

3. Wat voor relatie heeft het ontwikkelen van de vrucht van de Geest met het blijven in 
Christus? 
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Les 8 De heilige Geest en de gaven van de Geest 
18-24 februari 
 
Kerntekst: 1 Korintiërs 12:4-11 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Leid uw groep in een praktische discussie over hoe ze hun gaven kunnen ontdekken en hoe ze deze 
in dienst van Christus kunnen gebruiken. Wijs erop dat dezelfde heilige Geest die gaven heeft 
verleend, deze zal openbaren. Hier zijn een paar stappen om uw groep te helpen de gaven te 
ontdekken die God heeft gegeven: 

12. Vertrouw uw leven toe aan Christus en dank hem voor de gaven van de Geest die hij u 
heeft gegeven. 

13. Vraag hem die gaven te openbaren. 
12. Analyseer de gebieden van getuigen en dienstbetoon, waarvan u voelt dat God u hiertoe 

roept, en raak daarna betrokken bij dienstbetoon. 
Denk eraan dat onze gaven niet volledig ontwikkeld komen. Hoe meer we gebruik maken van 

de gaven die God heeft gegeven, hoe meer ze zullen groeien en hoe doeltreffender we ze 
zullen gaan gebruiken. 

4. Zoek naar bevestiging van andere leden van het lichaam van Christus dat God u op speciale 
gebieden heeft begiftigd. 

 
Stap 2: 
Vragen om over na te denken 
 

31. Wanneer we ons leven aan Christus toevertrouwen en worden gedoopt, belooft hij zijn 
Geest te zenden om ons sterk te maken tegen de verzoekingen van Satan en om geestelijke 
gaven voor dienstbetoon te verlenen. Waarom slagen we er soms niet in om onze gaven te 
herkennen? 

32. Hoe kunnen we te weten komen welke gaven God ons heeft gegeven? 
 
Toepassingsvragen 
 

33. Hoe kunnen we elkaar helpen om onze geestelijke gaven te herkennen? 
34. Wat voor gaven hebben andere leden van de groep? Denk na over uw Sabbatschoolgroep. 

Nodig leden uit om enkele gaven op te noemen die ze in andere leden van de groep zien. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De heilige Geest verleent geestelijke gaven voor dienstbetoon 
(Herhaal 1 Korintiërs 12:11 met uw groep) 
 
Er waren binnen de gemeente in Korinte veel ernstige geestelijke problemen. Er was jaloezie, 
afgunst en ruzie onder de leden (1 Korintiërs 3:3, 4). Immoraliteit sloop de kerk binnen (1 
Korintiërs 5:1). Sommige leden dreigden zelfs anderen naar de burgerlijke rechter te brengen om 
hun problemen op te lossen (1 Korintiërs 6:1). Er waren meningsverschillen over het eten van vlees 
dat aan afgoden was geofferd, er werd misbruik van het Avondmaal gemaakt en geestelijke gaven 
werden verkeerd gebruikt (1 Korintiërs 8, 11, 14). De gemeente in Korinte was verdeeld, vol 
onenigheid en stond voor een scheuring. 
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 Het is in deze context dat de apostel Paulus, onder inspiratie van de heilige Geest, hen schrijft 
over geestelijke gaven als een verenigende kracht. Hij schetst drie kernpunten over geestelijke 
gaven in het leven en dienstwerk van de gemeente: 

1. Een souvereine God schenkt de gaven zoals hij wenst. Wij kiezen er niet voor welke gaven 
we ontvangen. Hij beslist welke gaven hij schenkt. 

2. Iedere gelovige ontvangt tenminste één specifieke gave, verleend door de heilige Geest. 
3. De functie van alle gaven is om God te verheerlijken door de gemeente op te bouwen, het 

lichaam van Christus te verenigen en met zending naar de gemeenschap uit te reiken. 
 Het is dezelfde heilige Geest die iedere gift aan gelovigen verleent. Paulus is zo duidelijk over 
deze kwestie dat deze niet verkeerd begrepen kan worden. 'Al deze dingen echter werkt één en 
dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.' (1 Korintiërs 12:11, HSV). Ellen G. 
White voegt eraan toe: 'Aan ieder mens wordt een of andere bijzondere gave of talent gegeven, 
die moet worden gebruikt om het koninkrijk van de Verlosser te bespoedigen—Testimonies to the 
Church, deel 4, blz. 618. Aan ieder van ons is door Christus een specifieke gave geschonken om in 
zijn dienst gebruikt te worden. Niemand wordt overgeslagen. Iedere gift is nodig om Gods 
koninkrijk op te bouwen en zijn doel te bevorderen. 
 
Denk over het volgende na: Wat is de rol van geestelijke gaven? Hoe dienen de gaven als een 
verenigende kracht binnen de gemeente? 
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Les 9 De heilige Geest en de kerk 
25 februari-3 maart 
 
Kerntekst: Johannes 17:17-21 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Leid uw groep in een praktische discussie over hoe eenheid in een lokale gemeente het beste 
bereikt kan worden. Hoe kan een lokale gemeente ware bijbelse eenheid hebben met mensen van 
verschillende achtergronden, met verschillende oogpunten en manieren waarop naar dingen 
wordt gekeken? Hoe passen de elementen van eenheid, zoals geschetst in het boek Handelingen, 
zich vandaag toe? Praat met uw groep over de rol van elk van deze vijf fundamentele principes van 
eenheid: (1) de leiding van de heilige Geest, (2) je toevertrouwen aan Christus, (3) trouw aan de 
Schrift, (4) sociale omgang en (5) een passie voor getuigen en dienstbetoon. 

 
Stap 2─Toepassingsvragen 
 

14. Hoe kan de eenheid van de gemeente in het leven van ieder van ons geestelijke prioriteit 
worden? 

13. Wat kan de kerk doen om een begin te maken met een grotere nadruk op eenheid? 
Hoe kan onze Sabbatschoolgroep eenheid in uw gemeente aanmoedigen? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Eenheid in de gemeente 
(Herhaal Handelingen 2:41-47 en 1 Korintiërs 12:13 met uw groep) 
 
Het boek Handelingen is een van de spannendste boeken in de hele Bijbel. Ogenschijnlijk tegen 
alle verwachtingen in groeide de nieuwtestamentische gemeente explosief. Van een kleine groep 
beginnende gelovigen in Handelingen 1 ontwikkelden de eerste gelovigen zich en werden een 
indrukwekkende macht in het Romeinse Rijk. Er werden op de Pinksterdag drieduizend aan de 
gemeente toegevoegd (Handelingen 2:41). Het verslag vermeldt dat nog eens vijfduizend mannen 
(Handelingen 4:4), behalve vrouwen en kinderen, kort na deze eerste doop werden gedoopt. 
Handelingen 6 voegt hieraan toe: 'Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal 
leerlingen … sterk groeide' (Handelingen 6:7). 
 Deze krachtige verkondiging van het evangelie bracht bij de Romeinse autoriteiten een sterke 
reactie teweeg, maar zelfs vervolging verhinderde de groei van de kerk niet. 'Zij dan die overal 
verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord' (Handelingen 8:4, HSV). Er 
vond groei plaats over culturele grenzen heen. Cornelius, een Romeinse centurio, werd met zijn 
hele familie gedoopt; een Ethiopische 'rijksgrote' (NBG) nam Christus aan; Lydia, een zakenvrouw 
uit Tyatira, werd in Filippi gedoopt en een Romeinse gevangenbewaarder nam het evangelie aan. 
In de hele mediterrane wereld kwamen kerken tot bloei en namen in aantal steeds meer toe 
(Handelingen 9:31). 
 Wat leidde tot deze snelle groei? Van wat voor elementen maakte de heilige Geest gebruik om 
de  gemeente in zo'n eenheid samen te brengen dat dit de hele wereld beïnvloedde? Handelingen 
2 onthult enige diepe inzichten over de eenheid van de eerste gemeente. Schenk zorgvuldig 
aandacht aan deze beginselen in vers 42: 'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, 
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.' 
 Deze nieuwtestamentische gelovigen waren verenigd door hun geloof in de waarheid van de 
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Schrift. Onderricht is een verbindend element van de gemeente van Christus. Ze waren ook 
verenigd in vriendschap, gebed en aanbidding. De heilige Geest leidt ons tot eenheid als we samen 
bidden, samen aanbidden en van de sociale omgang met elkaar genieten. Deze eenheid in Christus 
en onderricht en gemeenschap leidden tot een betrokkenheid bij zending en dienstbetoon. Ellen 
G. White deelt deze gedachte: 'Niet langer was hun verlangen op aardse grootheid gericht. Zij 
waren 'eendrachtig', 'één van hart en ziel'. Handelingen 2:46, 4:32. Christus vervulde hun 
gedachten; de uitbreiding van Zijn koninkrijk was hun doel. In verstand en karakter waren zij hun 
Meester gelijk geworden, en de mensen 'herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren'. 
Handelingen 4:13.'—Van Jeruzalem tot Rome, blz. 33 (Uitgeverij 'Veritas', Den Haag – Brussel). 
 
Denk over het volgende na: De nieuwtestamentische gemeente groeide explosief, omdat deze 
eerste gelovigen Christus volledig waren toegewijd, verenigd waren over de essentiële punten van 
Bijbelse leerstelling en gericht waren op Gods opdracht om de verlorenen te winnen. Een 
gezamenlijke gemeenteorganisatie bracht hen tot elkaar. Overwinning kwam in de plaats van strijd 
en gepassioneerde visie om de verlorenen te redden kwam in de plaats van persoonlijke 
vijandigheid. Wat voor beginselen kan de heilige Geest ons leren uit de eenheid van de eerste 
gemeente die voor de kerk vandaag een verschil kan maken? Hoe kan ieder van ons en onze 
plaatselijke gemeenschap er baat bij hebben als we de principes van eenheid toepassen die we in 
de les van deze week hebben ontdekt? 
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Les 10 De heilige Geest, Woord en gebed 
4-10 maart 
 
Kerntekst: Romeinen 8:26, 27 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Leid uw groep in een praktische discussie over het aanspraak maken op Gods beloften. Nodig de 
leden van uw groep uit om hun favoriete beloften uit de Bijbel te delen. U wilt misschien iemand 
vragen een lijst te maken van de tien favoriete beloften van uw groep en deze de volgende Sabbat 
met de hele groep te delen. 
 
Stap 2: 
Vragen om over na te denken 
 

14. Waarom denkt u dat Gods kinderen vaak meer bezig zijn met iets van God te krijgen dan de 
God te kennen van wie ze iets wensen? 

Hoewel de heilige Geest in ons midden is en ons op een zachte manier tot een diepere ervaring 
met Jezus leidt, waarom lijkt hij soms dan zo ver weg? Wat kunnen we doen om een 
helderder bewustzijn van de aanwezigheid van de Geest te cultiveren? 

 
Toepassingsvragen 
 

5. Kunt u aan beloften in de Bijbel denken die niet op deze manier gebeden hoeven te 
worden: 'Heer, als het uw wil is, vraag ik u om dit voor mij te doen'? 

6. Als God er nog meer naar verlangt om ons zijn heilige Geest te geven dan wij ernaar 
verlangen om deze te ontvangen, waarom zouden we dan bidden voor de uitstorting van 
de heilige Geest? 

7. Hoe zou onze lokale Sabbatschoolgroep meer nadruk kunnen leggen op het bidden voor de 
uitstorting van de heilige Geest op ons eigen leven en op onze kerk? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Bidden voor Gods beloften 
(Herhaal 1 Johannes 5:14, 15 met uw groep) 
 
In 1 Johannes 5:14 geeft Johannes ons deze verzekering: 'Wij kunnen ons vol vertrouwen (andere 
vertalingen: 'vrijmoedigheid') tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert (andere 
vertalingen: 'ons verhoort') als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.' Merk 
op waar ons vertrouwen in zit. Het is niet in onze gebeden. Het is niet in onze goede werken of 
rechtvaardige daden. Het is zelfs niet in ons geloof. Het is in Jezus Christus. De passage zegt: 'Wij 
kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden.' Ons vertrouwen is in Christus die niet kan liegen en 
wiens beloften zeker zijn. We hebben het absolute vertrouwen dat Christus kan volbrengen wat hij 
heeft beloofd. 
 Het Griekse woord voor vrijmoedigheid (vertrouwen) is parrēsia. De oorspronkelijke betekenis 
van dit woord was vrijheid van meningsuiting—de vrijheid in elke ware democratische 
maatschappij om openhartig en vrijmoedig te spreken. In de ogen van de hemel hebben we deze 
volmaakte vrijheid. We hoeven niets terug te houden of te verbergen voor de Degene die ons het 
beste kent en nog altijd van ons houdt. God nodigt ons uit tot hem te komen en vrijuit te spreken 
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over alles wat we op ons hart hebben. 
 In een van de verbazingwekkendste passages die ooit over het gebed zijn geschreven, vermeldt 
Ellen G. White: 'Maak steeds uw verlangens, uw vreugde, uw verdriet, uw zorgen en uw vrees aan 
God bekend. U kunt Hem nooit overbelasten. U kunt Hem niet vermoeien. . . . Ga met alles, wat u 
niet kunt oplossen, naar Hem toe. Niets is voor Hem te zwaar om te dragen. Hij houdt immers de 
werelden in stand en heerst over alle aangelegenheden in het heelal. Niets, dat op enige manier 
met onze vrede te maken heeft, is te klein voor Hem om op te merken. Er is geen hoofdstuk in 
onze ervaring, dat te zwart is voor Hem om het te kunnen lezen. Er is geen probleem, dat zo 
moeilijk is, dat Hij er niet uit kan komen. Geen ramp kan over de geringste van Zijn kinderen 
komen, geen vrees kan angst aanjagen; er kan geen vreugde zijn en geen ernstig gebed kan van de 
lippen komen, of de hemelse Vader ziet het en stelt er belang in.'—De enige weg, blz. 71 
(Uitgeverij 'Veritas', Alphen aan den Rijn/Brussel, 1982). 
 We worden aangemoedigd om zonder schroom (andere vertalingen: 'met vrijmoedigheid') of 
overtuigd te naderen tot de troon van de Genadige (HSV: 'troon van de genade') (Hebreeën 4:16). 
God wacht erop dat we komen. Hij is daar, altijd luisterend, blij wanneer zijn kinderen komen met 
hun vreugde en verdriet, hun hoop en vrees en hun overwinningen en mislukkingen. 
 Johannes geeft terecht aan dat het belangrijke beginsel van gebed het vragen in 
overeenstemming met Gods wil is. We bidden niet: 'Heer, laat uw wil veranderd worden', maar in 
plaats hiervan: 'Heer, laat uw wil gedaan worden.' In zijn Bijbelcommentaar op de brieven van 
Johannes drukt William Barclay dit concept beknopt uit: 'In laatste instantie is het enige ware 
gebed het gebed dat zegt: 'Laat uw wil gedaan worden' en waarbij het enige verzoek is genade om 
die wil te aanvaarden en kracht om deze te doen.'—Barclay´s Bible Commentary, The Letters of 
John and Jude (Philadelphia: The Westminster Press, 1960), blz. 137. 
 
Discussievragen: Wat is de enige ware bron van ons vertrouwen? Wat betekent het om volledig 
vertrouwen in Christus te hebben wanneer we bidden? Hoe helpt de oorspronkelijke betekenis van 
het woord vertrouwen in het Grieks ons begrip te verdiepen van wat het betekent om zonder angst 
of reserve tot God te naderen? Wat betekent het om naar Gods wil te bidden? 
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Les 11 De Geest bedroeven en weerstaan 
11-17 maart 
 
Kerntekst: Efeziërs 4:25-32 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Leid uw groep in een praktische discussie over hoe je gevoelig kunt zijn voor de leiding van de 
heilige Geest. Praat over iedere verschillende functie van de heilige Geest—overtuigen van zonde, 
getuigen van Jezus, gelovigen leiden en kracht geven, onderrichten in gerechtigheid, ons getuigenis 
versterken. Hoe kunnen we reageren op de leiding van de Geest op elk van deze gebieden? 
 
Stap 2─Toepassingsvragen 
 

1. Hoe kan een bewustzijn van het dienstwerk van de heilige Geest een wezenlijk onderdeel 
van ons dagelijks leven worden? 

2. Hoe kunnen we de geestelijke voordelen ontvangen die de heilige Geest zo kosteloos 
aanbiedt? 

3. Op wat voor manieren kunnen we elkaar aanmoedigen om meer bewust te worden van de 
werking van de heilige Geest? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I.  De heilige Geest bedroeven 
(Herhaal Efeziërs 4:25-32 met uw groep) 
 
In Efeziërs 4 noemt de apostel Paulus een litanie aan gedragingen op die de heilige Geest 
bedroeven. Onder degene die hij hierin opneemt, bevinden zich leugen, boosheid, oneerlijkheid, 
laster, bitterheid, woede en toorn. Als deze karaktertrekken de heilige Geest bedroeven, zou u dan 
niet denken dat de Geest ons van deze neigingen zou overtuigen en ons in staat zou stellen om 
deze te overwinnnen? Een van de voornaamste functies van de heilige Geest is om ons klaar te 
maken voor de hemel. Hij verlangt ernaar oneerlijkheid door rechtschapenheid te vervangen, een 
boze geest door een rustige houding, een kritische tong door vriendelijke woorden, grofheid door 
goedheid en wrok door vergeving. 
 Het woord bedroefd maken in Efeziërs 4:30 is het Griekse woord lupeo, dat leed veroorzaken 
betekent. Het is een oproep om gevoelig te zijn voor de aansporingen van de heilige Geest en niet 
langer het hart van God verdriet te doen door zonde waarvan men weet en die opzettelijk wordt 
begaan. 
 Omdat het niet mogelijk is om een macht of iets zonder persoonlijkheid te bedroeven, is deze 
passage, onder vele andere, ondubbelzinnig bewijs voor de goddelijke persoonlijkheid van de 
heilige Geest. De heilige Geest bedroefd maken is zijn argumenten weerstaan en zijn pleidooien 
verwerpen. Dit voortdurende bedroeven, weerstaan en verwerpen kan leiden tot de onvergeeflijke 
zonde. 
 De onvergeeflijke zonde wordt drie keer specifiek in de evangeliën genoemd (Marcus 3:28, 29; 
Lucas 12:10; Matteüs 12:31). In het evangelie van Matteüs verklaart Jezus beknopt: 'Daarom zeg ik 
u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert 
kan niet worden vergeven' (Matteus 12:31). Merk op waar Jezus duidelijk de nadruk op legt. Iedere 
zonde zal worden vergeven. De onvergeeflijke zonde is niet een type zonde. Het is geen overspel, 
moord, liegen of stelen. Het is bewust de argumenten van de heilige Geest weerstaan, weigeren 
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om zich te bekeren en voortgaan met het zich vasthouden aan de zonde ondanks dat men beter 
weet. 
 De onvergeeflijke zonde vindt niet plaats, omdat God ophoudt met ons lief te hebben. Ze vindt 
plaats, omdat iemands hart zo verhard raakt dat de persoon niet langer van hem houdt. Het is niet 
dat God niet zal vergeven; het is dat iemand niet langer naar vergeving verlangt. Het is niet dat 
Gods hart niet langer liefhebbend ten opzichte van de zondaar is; het is dat door voortdurende 
weerstand en weigering om toe te geven aan de aansporingen van de heilige Geest, dat het hart 
van de zondaar niet langer liefhebbend ten opzichte van God is. 
 Hier is een eenvoudige manier om over de onvergeeflijke zonde na te denken. Het is een 
zondige toestand waarin iemand niet langer naar redding verlangt of deze wil, zijn of haar hart 
tegen God heeft verhard door opzettelijke rebellie en nu niet in staat is om te reageren op de 
sterkste smeekbeden van de heilige Geest en bevestigingen van Gods liefde. 
 
Denk over het volgende na: Hoe maken we de heilige Geest bedroefd? Wat is de onvergeeflijke 
zonde? 
 We hoeven nooit bang te zijn dat we de onvergeeflijke zonde begaan, zolang we naar redding 
verlangen. Hoezeer we er ook naar verlangen om gered te worden, God verlangt er nog meer naar 
dat wij gered worden. De functie van de heilige Geest is om ons dagelijks naar Christus te trekken 
om het kostbare geschenk te ontvangen dat hij ons verlangt te geven. Hoe stelt hij ons in staat om 
iedere dag meer als Jezus te worden? 
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Les 12 Het werk van de heilige Geest 
18-24 maart 
 
Kerntekst: Johannes 16:8-11 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Leid uw groep in een praktische discussie over wat het betekent om een met de Geest vervuld 
leven te leiden. Maak een lijst van alle dingen die de heilige Geest in ons leven belooft te doen. 
Praat met uw groep over deze lijst. Waarom is elk van deze dingen belangrijk in onze ervaring als 
christen? 

Stap 2─Toepassingsvragen 
 

15. Wat zijn enkele van de verschillende namen van de heilige Geest? Op welke manier zijn 
deze namen belangrijk voor u? 

15. Op wat voor speciale manieren inspireert de heilige Geest ons met hoop? 
16. Hoe verschilt hoop van optimisme? Waarop is de hoop die de heilige Geest ons geeft, 

gevestigd? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De functie van de heilige Geest 
(Herhaal Johannes 16:8-11 met uw groep) 
 
In Johannes 16:8 noemt Jezus drie belangrijke functies van de heilige Geest op. De heilige Geest 
'zal ... de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel' (Johannes 16:8, NBG). 
Laten we elke van deze termen iets diepgaander onderzoeken. Merk op dat Jezus niet zegt dat de 
heilige Geest de wereld zal overtuigen van hun zonden, meervoud, maar van zonde, enkelvoud. 
Maar, begrijp het niet verkeerd; de heilige Geest overtuigt ons zeker van onze zonden of daden die 
niet in harmonie zijn met Gods wil. De bedoeling van deze passage gaat echter dieper. 
 Hier wordt van 'zonde' gebruik gemaakt als een toestand. Het is niet noodzakelijkerwijs slechts 
wat we doen. Het is wie we zijn. We zijn geboren met een gevallen menselijke natuur in een staat 
van zonde. We zijn zondaars, zowel door geboorte alsook door keuze. De heilige Geest openbaart 
onze wanhopige toestand zonder Christus. Aan onszelf overgelaten hebben we geen hoop op 
redding. We zijn niet alleen zondaars. We bevinden ons in een verloren toestand met geen 
mogelijkheid tot redding zonder een Heiland. 
 Prijs God! De heilige Geest laat ons niet in deze hopeloze toestand. Hij overtuigt ons niet alleen 
van zonde, hij overtuigt ons van gerechtigheid.  
 Het woord voor gerechtigheid dat hier in de oorspronkelijke taal wordt gebruikt, is dikaiosynē, 
wat Christus' eigen gerechtigheid is. Zijn gerechtigheid is de bron en maatstaf van alle 
gerechtigheid. De heilige Geest overtuigt ons van onze zonde, onze onwaardigheid en onze 
absolute verloren toestand zonder Christus. Hij openbaart ons daarna de volmaaktheid van 
Christus' gerechtigheid en het wonder van zijn genade. De Geest koestert geloof in ons hart om 
Christus' gerechtigheid als die van onszelf te ontvangen en om te leven als kinderen van God, door 
genade in de familie van de hemel geadopteerd. 
 De laatste uitdrukking in ons trio van de overtuigingen door de Geest is oordeel. Jezus legt in 
Johannes 16:11 waarom de heilige Geest ons van oordeel overtuigt, door te verklaren: 'oordeel – 
dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.' Aan het kruis heeft Jezus getriomfeerd over de 
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overheden en machten van de hel (Kolossenzen 2:15). Satan is een verslagen vijand. Jezus heeft 
overwonnen. De overwinning over het kwaad, de dood en het graf is behaald. De heilige Geest 
openbaart ons dat we aan de winnende kant staan. 
 
Denk over het volgende na: 'Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld' 
(Romeinen 8:1). Buiten Christus is er geen manier waarop we door het laatste oordeel kunnen 
komen, maar in Christus, door middel van Christus en door Christus is er geen manier waarop we 
verloren kunnen gaan. Christus heeft de strijd voor onze redding gewonnen op Golgotha. Hoe 
brengt de heilige Geest ieder van ons tot de zekerheid van verlossing? Wat voor rol speelt de 
heilige Geest bij het ons brengen tot het aanvaarden van de gerechtigheid van Christus? Waarom is 
het dienstwerk van de heilige Geest zo essentieel in het leven van iedere christen? 
 
 
 


