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Wek ons tot leven en wakker ons aan. 

Zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan. 

Heer maak ons helemaal nieuw.

Uit: ‘De wind steekt op’ (Sela)
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Vol van de Geest! Met dat jaarthema gaan we in het seizoen 2022-2023 op reis. Ook voor 
onszelf is het een ontdekkingstocht. Al schrijvende beseften we ons: wij weten ook nog lang 
niet alles. Ga je mee op reis? 

We denken dat dit thema altijd goed zou passen, maar zeker nu. Door de komst van het 
coronavirus in de afgelopen jaren was het soms ingewikkeld om de bezieling en passie in 
het geloof vast te houden. Vanaf de bank een dienst via Youtube of Zoom meemaken doet 
daar iets mee. Veel kon niet doorgaan. We hopen dat dit thema helpt om het enthousiasme 
en de bezieling van het geloof op het spoor te komen. Hopelijk zet het ons op het spoor van 
de Geest die ons als individuele gelovigen, maar ook als geloofsgemeenschap samen zoveel 
kan geven! 

De opzet van het jaarthema is niet ingewikkeld. Elke maand (van september tot en met 
mei) is er een nieuw maandthema. De preken in die maand zullen ook daarover gaan. Elk 
maandthema wordt in dit boekje kort toegelicht met een inleiding. Samen met de vragen, 
prikkels en bijbelsuggesties is dat zeer geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook om 
samen over door te praten op de huiskring.

We willen je aanmoedigen: gebruik de vragen ook als aanleiding om te zoeken naar leiding 
van de Geest in jouw leven. Je kunt bijvoorbeeld elke maand iets op schrijven in de kantlijn. 
Door het jaar heen, maar ook zeker aan het einde heb je dan iets om op terug te blikken.

Aanvullende materialen verschijnen op de website jaarthema.nl. Denk bijvoorbeeld aan 
video-opnames van de preken, preek-prikkels (een kort gesprekspaper n.a.v. de preek) en 
geestelijke oefeningen.

In de voorbereiding hebben we dankbaar gebruik gemaakt van een jaarthema dat 
werd geschreven door Wim Schaaij, predikant van de Hoeksteen (Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt in Leerdam). Vanuit die basis hebben we een nieuw jaarthema geschreven voor 
de Immanuelkerk, Veenhartkerk en Stadshartkerk.

We wensen je een seizoen toe vol van de Geest! 

Ernst Wiskerke, Marten van Benthem en Lars Grijsen

INLEIDING
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DATUM THEMA

September Vol van de Geest: verbonden met de drie-enige God

Oktober Samen op weg met de Geest

November Gave Gaven (1) Geloof & Troost

December Geboortefeest: Opnieuw geboren worden door de Geest van Jezus

Januari Ben je vervuld van de Heilige Geest?

Februari Gave Gaven (2) Genezing & Barmhartigheid

Maart Geest van inkeer

April Herstelwerk: Heersen over de schepping

Mei Gave Gaven (3) Profetie & Tongentaal

INHOUDSOPGAVE
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Titel Beschrijving

In het spoor van de 
Geest
Gerrit Vreugdenhil

In dit dagboek kun je je vijftig dagen lang verdiepen in de 
persoon en het werk van de Heilige Geest. Eerst vanuit het 
onderwijs dat Jezus over de Geest geeft in Johannes 14-
16. Vervolgens lees je vanuit het boek Handelingen hoe de 
Geest mensen inschakelt om van Jezus te getuigen. Aan 
de hand van concrete bijbelgedeelten kom je op het spoor 
wat de Geest doet in levens van mensen. Alles is erop 
gericht de Heilige Geest beter te leren kennen, in de hoop 
dat het verlangen groeit om elke dag achter Jezus in het 
spoor van de Geest te gaan.

Verrast door de Geest 
Gert Hutten

Verrast door de Geest is een boekje waarin de schrijver 
25 redenen geeft om vol te worden van de heilige Geest. 
In korte pakkende hoofdstukken vertelt hij wie de Geest 
is, hoe Hij werkt en hoe geweldig groot zijn kracht is. Een 
actuele vraag als ‘bestaat er een doop met de Geest’ en 
thema’s als ‘gaven van de Geest’ en ‘geestelijke strijd’ 
komen aan de orde. 

Gaven van de Geest
Sam Storms 

Sam Storms gaat specifiek in op de verschillende 
Geestesgaven die in de Bijbel worden beschreven. Hij 
combineert daarin het Bijbelse onderwijs over het gebruik 
van deze gaven met ervaringsverhalen van hoe het in de 
praktijk wel of niet gebruikt hoort te worden. De kracht van 
dit boek is dat verschillende gaven afzonderlijk van elkaar 
besproken en vanuit de Bijbel gewogen worden, waarbij 
Storms voortdurend aanmoedigt om ‘alles te onderzoeken 
en het goede te behouden’.

LEESTIPS
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Dit seizoen staat het thema ‘Vol van de Geest’ 
centraal. In het bijzonder gaat dat over onze omgang 
met de Heilige Geest. God wil met zijn Geest in ons 
wonen en werken, zodat wij voller en voller worden 
van wie Hij is. Vol worden van de Geest is onmisbaar 
voor elke christen. Want de Geest brengt ons dichter 
bij Jezus. Klinkt dat niet als een leven vol bezieling en 
passie?

In de kerkelijke wereld is er de afgelopen 20 jaar 
meer aandacht gekomen voor de Heilige Geest. In 
de kerkdiensten op zondag, in de Alphacursus of via 
bewegingen als New Wine. We moeten niet doen alsof 
het er vroeger nooit over ging. Echter, voor de cruciale 
rol die de Geest speelt in ons geloofsleven is meer 
aandacht gekomen. Wat doet de Geest en waarom is 
het goed om naar de gaven van de Geest te streven? 
Kan het zijn dat de Geest vandaag de dag nog veel 
actiever aan het werk is (en wil zijn) dan wij al die tijd 
voor mogelijk hebben gehouden? En hoe ziet zo’n leven 
vol van de Geest er dan uit?
 
Als aftrap moeten we het eerst hebben over: wie is die 
Geest, die in ons woont en zo onmisbaar is? God, zoals 
wij hem kennen, is een drie-eenheid van Vader, Zoon 
en Geest. Ze zijn drie verschillende Personen maar 
vormen toch een volmaakte eenheid. Ze zijn van elkaar 
onderscheiden, maar delen dezelfde goddelijkheid en 
majesteit. Ze zijn aan elkaar gelijk, maar toch ieder 
volkomen uniek. De drie-eenheid van God is ten diepste 

zó onbegrijpelijk, dat de woorden die we erover spreken 
altijd ontoereikend zijn. Ons verstand en onze woorden 
schieten domweg tekort om God volledig te begrijpen.

God is Vader, Zoon en Geest. In zichzelf vormt Hij een 
volmaakte gemeenschap. God is in die drie-eenheid 
volkomen gelukkig: in zichzelf loopt Hij al over van 
liefde en geluk en Hij laat ons daarin delen! God nodigt 
ons mensen uit om met Hem in relatie te staan. Om 
net als hijzelf te genieten van de liefdesband die er is 
tussen Vader, Zoon en Geest. Om de liefde te vieren. 
Dat is allesbehalve saai, want liefde staat nooit stil, 
maar is altijd in beweging en volledig gericht op de 
ander. Een beeld voor deze dynamische liefde van 
God is de ‘dans’. En wij worden uitgenodigd om mee te 
doen: de Geest pakt ons bij de hand en leidt ons in de 
relatie met God. 
 
Als mens zijn we naar Gods beeld geschapen. 
Geschapen voor verbinding met Hem. Het is in die 
relatie dat we steeds meer ontdekken wie wij zelf zijn. 
Het individualisme van onze tijd vormt een bedreiging. 
We gaan ‘zwelgen’ in onszelf en kunnen gevangen 
raken in ons egocentrisme. Waar de zonde juist altijd 
op zichzelf gericht, richt de liefde zich op de A/ander. 
De Geest wil ons helpen los te komen van onszelf door 
ons in verbinding te brengen met de Drie-ene God: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Vernieuwd naar het beeld 
van Jezus Christus mogen wij als zijn volgelingen het 
evangelie in de wereld verspreiden.

VOL VAN DE GEEST
VERBONDEN MET DE DRIE-ENIGE GOD 
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VOOR DE JEUGD
1. Wat merk jij zelf van de Heilige Geest? 
2. Hoe zou jij de drie-eenheid, dus God is Vader, Zoon en Geest, uitleggen aan een 

ongelovige vriend?

VRAGEN
1. Kun je een uitdaging voor jezelf formuleren m.b.t. het jaarthema ‘Vol van de Geest’? (Denk aan een 

bepaald doel, een vraag of verlangen.) En hoe kun je daarmee aan de slag?
2. Hoe is er in jouw opgroeien of kennismaking met het geloof aandacht geweest voor de Heilige Geest? Wat 

heb je daarin gewaardeerd en wat heb je daarin gemist?
3. De drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest vormt een volmaakte harmonie. Toch staan ze altijd in 

deze volgorde en daarmee lijkt de hiërarchie gezet. 
a. Hoe kijk jij tegen de drie-eenheid aan? 
b. Neemt het feit dat God een drie-eenheid is een plaats in jouw geloof en gebedsleven in? Zo ja, welke? 

4. Wat vind je ervan dat de Geest in zijn werk niet op zichzelf gericht is, maar op Jezus? Wat leer je daarvan 
voor je eigen christen-zijn?

PRIKKELS
1. Er moet in onze kerk meer aandacht komen voor de Heilige Geest
2. We zijn geschapen om ons te verbinden met God, niet om hem te verklaren. 
3. God is gemeenschap en heeft ons daarom niet nodig

BIJBELSUGGESTIES
Spreuken 8, 22-36
Matteüs 3, 13-17
Psalm 50
1 Korintiërs 2
Psalm 30
1 Korintiërs 6, 12-20

7
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Vrijheid is niet alleen vrijheid van iets, een breken 
met zonde en een aards leven. Het is ook ergens vrij 
voor zijn, wil het echte vrijheid zijn. In Jezus’ kruis en 
opstanding herstelt de Heilige Geest onze vrijheid. 
Dit ingrijpen ontvangen we door het getuigenis van de 
Heilige Geest dat we kinderen van God zijn. Hij helpt 
ons om tot onszelf te komen. Er ligt een nieuwe weg 
open. Heb je dat zo ervaren in je leven?
 
Impact van geloof
De impact van geloof begint bij het vernieuwen van 
je denken. Dat is wat Paulus schrijft in de brief aan 
de Romeinen. Het soort denken dat te maken heeft 
met hoe we leven. Het soort denken dat uitloopt op 
doen. Deze vernieuwing is nodig om niet te vervallen 
tot de ‘aardse’ alternatieven: doen wat goed voelt 
(emotivisme) of doen wat je wilt (voluntarisme).  
Zonder het vernieuwen van je denken is het alsof je een 
eind gaat wandelen zonder plan, zonder doel. Dan kies 
je waarschijnlijk het makkelijkste of mooiste pad en is 
het maar de vraag of de plek waar je uitkomt de moeite 
waard is.

Bij het vernieuwen van je denken ga je op weg met 
een einddoel voor ogen: Gods Koninkrijk. Je kunt niet 
afgaan op je gevoel want dat is nogal wispelturig. Je 
kunt ook niet een (rationeel) stappenplan maken van 
hier tot Gods Koninkrijk er is, dat ligt buiten je eigen 
controle. Je hebt geen idee hoe de dag van morgen zal 
zijn, laat staan over tien of honderd jaar. We hebben 
een weg te gaan, maar kunnen het niet allemaal 
overzien. Het is een zoektocht, maar je doet het niet 

alleen. Je hebt Gods Woord, je medereizigers en de 
Heilige Geest.
   
Actieve herinnering aan Gods beloften – perspectief 
op Gods Koninkrijk in het hier en nu
Wij kunnen niet zelf Gods Koninkrijk op aarde vestigen. 
Tegelijkertijd weten we wel iets over hoe Gods 
Koninkrijk zal zijn. We hebben Gods beloften nodig. Het 
evangelie uitleven kan niet zonder dat we het zelf op de 
een of andere manier ontvangen en doorgegeven. Dit 
vraagt actieve herinnering. Het kan niet ergens in een 
document staan, het moet actief geïnternaliseerd zijn 
terwijl we ons toewijden aan naastenliefde. Het moet 
continu vernieuwd worden. 
 
Herkennen wat de Geest hier en nu aan het doen is - 
Leiding van de Heilige Geest
De Heilige Geest werkt o.a. door Gods Woord, maar 
daar staat geen stappenplan in. Het vraagt van ons 
een creatieve, actieve, verwachtingsvolle, zoekende 
houding om te herkennen wat de Heilige Geest aan 
het doen is en daarbij aan te sluiten. Jezus spreekt 
in Lukas 4:18 over o.a. het goede nieuws brengen, 
gevangen vrijlaten, blinden genezen en onderdrukten 
bevrijden. We kunnen niet alleen af met de Bijbel 
lezen. We moeten ook onze ogen geopend hebben voor 
wat er om ons heen gebeurt. Om zo te zoeken naar 
mogelijkheden om te getuigen van Gods Koninkrijk in 
woord en daad. Die zoektocht is iets dat met name in 
gebed plaatsvindt. Samen met God zoeken we naar de 
volgende stap die Hij wil zetten met ons in het hier en 
nu.

SAMEN OP WEG MET DE GEEST
‘UW WOORD IS EEN LAMP VOOR MIJN VOET, EEN LICHT OP MIJN PAD.’ - PSALM 119,105 
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VRAGEN
1. Hoe maak jij beslissingen over wat je doet in je leven?
2. Over Gods leiding - Spreuken 16,9 en Spreuken 19,21.

a. Herken je dat God je een weg wijst door het leven?
b. Kan het soms op gespannen voet staan met wat je wilt of gewend bent?
c. Hoe ga je daarmee om?

3. Martha en Maria in Lukas 10,38-42 laten twee kanten zien van een relatie met Jezus. Dienen/naastenliefde en 
aan de voeten van Jezus zitten. Welke van de twee is onmisbaar? Zou het ene ook iets met de ander te maken 
kunnen hebben? 

4. Onder christenen is er verschil van opvatting over in hoeverre we kunnen kiezen om het goede te doen. Van 
‘we zijn zondig, het is niets en het wordt niets’ tot ‘als je maar dicht genoeg bij Jezus leeft, kun je zonder zonde 
leven’. Hoe optimistisch/pessimistisch ben jij over de mogelijkheden voor een nieuw leven? 

5. Welke invloed heeft dat op of je er werk van maakt? 

PRIKKELS
1. Navigeren op de Geest. Als ik ergens voor het eerst heen ga dan gebruik ik Google maps. Het laat me aan het 

begin een totaalplaatje zien, vertelt onderweg welke afslag ik moet nemen, of ik al dichterbij ben. Navigeren op 
de Geest is door het leven gaan met een hulp om te navigeren. Een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 

2. Je weg gaan met de Heilige Geest vraagt om naast zoeken naar kansen voor naastenliefde en gerechtigheid 
een leven vol met liturgie, woord en sacrament.

3. Volgens inzichten vanuit de psychologie over gedragsverandering speelt bij nieuw gedrag een grote rol de eigen 
overtuiging of het de moeite waard is en of het haalbaar is. 

BIJBELSUGGESTIES
Lukas 4,14-21
Efeziërs 4,25-32
Matteüs 28,16-20
Galaten 4,18-20
Lukas 10,38-42
Hebreeën 11,8-16 (Gods Koninkrijk  
als eindbestemming)

VOOR DE JEUGD
1. Ervaar je het leven als een reis? Hoe kies je daarin je weg? 
2. Hoe denk je dat de Heilige Geest je helpt onderweg? 9
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De Geest is de gever van allerlei verschillende gave 
gaven! In dit jaar bespreken we er zes in totaal (zie 
inhoudsopgave) maar er zijn veel meer te noemen: 
Google maar eens op gaven van de Geest. In de Bijbel 
worden we opgeroepen te streven naar de gaven van 
de Geest (1 Korintiërs 14,1). Streven is iets actiefs: 
het gaat om ontdekken welke gaven de Geest aan jou 
gegeven heeft en nog wil geven. 

Deze gaven zijn een geschenk van God: Hij is de gever 
van de gaven. En God geeft ze met een doel: niet om ze 
voor jezelf te houden maar om er vanuit liefde anderen 
mee op te bouwen. Niet iedereen in de gemeente krijgt 
elke gave: de één krijgt deze gave en de ander die. 
Zo zorgt God voor veelkleurigheid én maakt Hij ons 
afhankelijk van elkaar: we hebben elkaar nodig.

Één van de gaven die wordt genoemd is de gave van 
een groot geloof (1 Korintiërs 12,9). Dat is iets anders 
dan het geloof waardoor je als christen een kind van 
God wordt. Het gaat hier om een groot geloof: het 
geloof dat bergen kan verzetten. De Bijbel is een boek 
dat vol staat met verhalen van gewone mensen die 
ongelooflijke dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan 
Noach, die vele jaren van zijn leven wijdde aan het 
bouwen van een enorm schip zonder dat er water in 
de buurt was. Of denk aan Abraham die in vertrouwen 
op God zijn familie en land verliet, terwijl hij niet wist 

waar hij naartoe zou gaan. En wat dacht je van Petrus? 
Hij stapte midden op zee uit de boot om over het water 
naar Jezus toe te lopen. En even later gelooft Petrus 
het ongelofelijke; dat een verlamde bedelaar genezen 
kan worden door het uitspreken van de naam van Jezus 
Christus (Handelingen 3,6). Al deze mensen waren 
geen God of zoon van God en tóch deden ze al deze 
opmerkelijke dingen. Hoe kan dat? Doordat de Geest 
hen geloof gaf.
 
Dat geloof is hard nodig. Want heel wat opdrachten in 
de Bijbel zijn doodeng. Neem bijvoorbeeld de opdracht 
die Jezus geeft in Marcus 16,15: “Trek heel de wereld 
rond en maak aan iedere schepsel het goede nieuws 
bekend.” Iets delen van je geloof in woorden en daden 
vraagt om moed. Een groot geloof geeft je die moed: 
zodat je in vertrouwen op weg gaat en veel van God 
verwacht.
 
De andere gave die centraal staat in deze maand, is 
de gave van het troosten. De Geest wordt de Trooster 
genoemd en er komt een dag dat God zelf alle tranen 
uit onze ogen zal wissen. Tot die dag worden wij 
opgeroepen elkaar te troosten. Dat kan doordat de gave 
van het troosten gegeven wordt door de Heilige Geest. 
Met eeuwigheidszondag (20 november) staan we stil bij 
de geliefden die we moeten missen en hoe belangrijk 
troost daarin is.

GAVE GAVEN (1)
GELOOF & TROOST
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VRAGEN
1. Wat roepen ‘de gaven van de Geest’ bij jou op? 
2. Welke gave van de Geest vind je aantrekkelijk? In welke gave zou je graag willen groeien?
3. Geloof. Wat zou het voor jou betekenen om een stap te zetten in geloof? Wissel eens met elkaar een 

moment uit, waarin je een stap in geloof hebt gezet.
4. Troost. Wat betekent troost voor jou? Praat eens met elkaar door over een moment waarop je troost 

ervaren hebt. 

PRIKKELS
1. De gaven van de Geest hebben we keihard nodig.
2. Het ontvangen van de gaven vraagt om gebed en oefening.
3. Troost. Aan kwetsbaarheid ontbreekt het wel eens in onze kerk: daardoor kunnen we de gave van het 

troosten niet goed kwijt.

BIJBELSUGGESTIES
Gaven van de Geest: 1 Korintiërs 12,1-11,  
Romeinen 12,1-8

Geloof: Genesis 12,1-9, Matteüs 14,22-36,  
Marcus 16,9-20

Troost: Openbaring 21,1-4

VOOR DE JEUGD
1. Praat jij wel eens met je vrienden of vriendinnen over het geloof? Of vind 

je dat moeilijk of eng? Hoe reageren ze op jouw verhaal?
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Wereldwijd staan christenen met Kerst stil bij de 
geboorte van Jezus. Hij is Immanuël: God die bij de 
mensen woont. Met Pinksteren krijgt dit ‘Immanuël’, 
God met ons, een bijzondere wending: God kiest vanaf 
nu mensen uit als zijn tempel om er blijvend in te 
wonen. Je zou kunnen zeggen: ‘nu de Geest op aarde 
is, hoeft Jezus niet meer op aarde te zijn (Johannes 
16,7). De Kerk wordt, net zoals Jezus Christus, op 
Pinksteren geboren uit de Geest. 
 
De geboorte van Jezus begon bij de bijzondere 
zwangerschap van de maagd Maria. Zij werd niet 
bevrucht door enige menselijke handeling, maar door 
de Geest die over haar kwam. Evenzo wordt Jezus 
Christus ook niet in ons ‘geboren’ door enig toedoen 
van onszelf, maar door de Geest die over ons komt (2 
Korintiërs 5,17).

Bij de schepping van de mens blies God hem zijn adem 
in. Dat is: God blies zijn Ruach – zijn Heilige Geest – 
over de mens uit. De adem van God wekt een mens 
tot leven. In Johannes 20,22 staat: “Na deze woorden 
blies Jezus over zijn leerlingen heen en zei: ‘ontvang 
de Heilige Geest.’”  De Geest is Gods ‘adem’; hij is 
zijn scheppingskracht. Hij is de kracht waarmee God 
Jezus tot leven wekte (Handelingen 2,24) en de kracht 
waarmee hij ons opnieuw geboren doet worden. Jezus 
zegt hierover in gesprek met Nicodemus dat iemand 
die niet uit de Geest geboren is het Koninkrijk van God 
niet kan binnengaan. Want de Geest laat dode mensen 
opnieuw geboren worden. Je kunt niet precies nagaan 
hoe dat in zijn werk gaat, maar je merkt het effect ervan 

zeker op (Johannes 3,1-13). Wanneer iemand zich 
bekeert en opnieuw geboren wordt, is het feest in de 
hemel (Lucas 15,3-7).

In een liedje van DC Talk werd de Geest op poëtische 
wijze beschreven: ‘Je ziet de wind niet, maar je 
ervaart wel het effect van de wind.’  Je kunt niet 
verklaren hoe het gebeurt, maar wel ervaren dat het 
gebeurt. Dat Jezus in je geboren wordt door de Geest 
noemt men ook wel ‘wedergeboorte’: een nieuwe 
geboorte. Sommige christenen hebben dit heel intens 
ervaren, anderen niet. Dat je het niet ervaren hebt, 
wil niet zeggen dat het niet gebeurd is. Paulus schrijft 
bijvoorbeeld: niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is Heer’ 
dan door toedoen van de Heilige Geest (1 Korintiërs 
12,3). Dus als je dat oprecht kunt zeggen, ben je 
opnieuw geboren.

Alleen wanneer God opnieuw zijn Geest over ons 
ademt, kunnen wij opnieuw geboren worden. Christen 
word je niet door geloofswaarheden aan te hangen 
of goede werken te doen. Het christendom is geen 
groep mensen die verzameld is rondom een idee of 
een overtuiging. Nee, christen-zijn hangt samen met 
een bepaalde ‘staat van zijn’: je bent een nieuw mens 
geworden door de Geest. Dat is een feest waard! 
 
Ken je de uitspraak ‘aan de vruchten herken je de 
boom’? In de Bijbel is zeggen dat je in Jezus gelooft 
altijd verbonden met een leven wat daar ook tekenen 
van vertoont. Wanneer je opnieuw geboren wordt, 
brengt dat een zichtbare vernieuwing met zich mee.

GEBOORTEFEEST
OPNIEUW GEBOREN WORDEN DOOR DE GEEST VAN JEZUS
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VRAGEN
1. Ben jij wedergeboren (opnieuw geboren)?

a. Hoe weet je dat? Of: waarom twijfel je eraan? 
b. Wat houdt ‘wedergeboren zijn’ in volgens jou? 
c. Wat merken anderen ervan bij jou? 

2. De Geest is Gods adem en alleen hij kan ons opnieuw geboren doen worden.
a. Van welke mensen in jouw omgeving zou je graag willen dat de Geest ook in hen zou werken? 
b. Waarom lijkt de Geest wel in de één en niet in de ander te werken denk je? 
c. Wat vind je daarvan en hoe ga jij daarmee om? 

3. De Geest werkt ook in jou
a. Twijfel je er wel eens aan of de Geest wel in je werkt? Hoe ga je daarmee om? 
b. Waaraan merk je het werk van de Geest in je leven op? 
c. Verlang je er wel eens naar om meer vervuld te zijn van de Geest dan dat je nu al bent? Waarom wel/niet?

PRIKKELS
1. Door de kracht van de Geest kan ik de hele wereld aan. 
2. Zonder de wedergeboorte is al het overige van het christelijk geloof – hoe goed bedoeld ook – zinloos. 
3. Geloven in Jezus is geen garantie dat je de vervuld bent van de Geest.

BIJBELSUGGESTIES
Lucas 1,26-38
Johannes 16,1-16
Jesaja 43,14-21
Ezechiël 36,22-32
Johannes 3,1-13
Efeziërs 2,1-10

VOOR DE JEUGD
1. Wat weet je nog van je eigen geboorte? Kun je iets terugkijken (foto’s / filmpjes?)
2. Opnieuw geboren worden: een nieuw mens worden. Hoe kan dat eruit zien in 

jouw leven?
3. Zou jij willen dat de Heilige Geest in jouw leven werkt? Waarom wel/niet?
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Ben je vervuld van de Heilige Geest? Ben je vol van 
hem? Als je gelooft en zegt ‘Jezus is Heer’ dan kan dat 
alleen door toedoen van de Heilige Geest.’ (1 Korintiërs 
12,3). Dus dan is die Heilige Geest in jou. Maar daar 
is nog niet alles mee gezegd. In Handelingen 8 staat 
namelijk een verhaal waaruit blijkt dat ‘geloven in 
Jezus’ en ‘vervuld zijn van de Geest’ niet automatisch 
samenvallen. In Samaria waren er namelijk mensen 
tot geloof gekomen en ze hadden zich laten dopen 
(Handelingen 8,12), maar ze hadden de Heilige Geest 
nog niet ontvangen (Handelingen 8,15-16). Hoe kan 
dit? Het beeld van vuur helpt hierbij. Dat kan een klein 
waakvlammetje zijn, maar ook een vuur dat hoog 
oplaait. Zo kan de mate waarin je vervuld bent van de 
Heilige Geest ook verschillen.

Van Jezus zelf wordt geschreven dat hij vervuld van 
de Geest was (Lukas 4,1). De vervulling met de Geest 
hangt nauw samen met het intense gebedsleven 
van Jezus. Jezus leeft in gehoorzaamheid aan de 
Vader en is voor zijn opdracht in de wereld helemaal 
afhankelijk van de Geest. De vervulling van de Geest is 
dan zeker ook onmisbaar voor volgelingen van Jezus. 
Het eerste wat Petrus en Johannes doen als ze horen 
dat de gelovigen in Samaria de Geest nog niet hebben 
ontvangen is voor hen bidden en hen de handen 
opleggen. Handoplegging is in het Nieuwe Testament 
een veelvoorkomend gebruik. Het is geen handeling 
die in zichzelf magische kracht bevat, maar God werkt 

vaker door de handen van mensen. Omgekeerd is het 
ook zo dat vervuld zijn van de Geest een onmiskenbaar 
teken van geloof is. Zo ontdekt Petrus in het huis van 
Cornelius dat voortaan ook de heidenen gedoopt 
mogen worden, want de Geest is ook over hen 
uitgestort (Handelingen 10).

Vervulling van de Geest is een voortgaand proces. Steeds 
meer ontdek je wie Hij is. Bij sommigen is er sprake van 
een spectaculaire doorbraak van de Geest in je leven 
waar je eenvoudigweg niet omheen kunt. Anderen 
ervaren juist een geleidelijk proces. Soms zo geleidelijk 
zelfs dat mensen zich vertwijfeld af gaan vragen: ‘Heb 
ik de Geest wel?’. In de maand december kwam al aan 
de orde dat je de komst van de Geest niet kan bewijzen, 
maar zeker wel kan ervaren. Soms zie je het ook aan de 
buitenkant: bijvoorbeeld aan de geestelijke vrucht die 
Hij in jou laat groeien (o.a. Galaten 5). 

Voor iedereen geldt wat Paulus zegt: ‘Laat de Geest u 
vervullen’ (Efeziërs 5,18). Het ontvangen van de Geest 
is niet een eenmalig, statisch gebeuren, maar een 
constante en dynamische stroom van gebeurtenissen. 
Wij bezitten in onszelf geen goddelijke kracht, maar we 
hebben wel de Geest die ons in staat stelt om Jezus te 
volgen. Zonder de Geest die ons aan Jezus verbindt, 
kan het zijn dat we vooral bezig zijn om goed ons best 
te doen voor God. De Geest brengt onze inspanningen 
echter tot leven en maakt ze vruchtbaar en dienstbaar.

BEN JE VERVULD VAN DE HEILIGE GEEST? 
OVER GELOOF, VERVULLING EN HANDOPLEGGING
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VRAGEN
1. Heb jij de Geest al ontvangen?

a. Jezus leefde en handelende in de kracht van de Heilige Geest. Kun je een specifiek moment of gebeurtenis in 
je leven benoemen waarin dit gebeurde of waarin je de aanwezigheid van de Geest sterk ervaarde?
b. Kan het ook het zijn dat je de Geest ontvangen hebt, zonder dat je je hier bewust van was (dus: geleidelijk aan)?

2. Lees Handelingen 8,14-17. 
a. Hoe kan het zijn dat de mensen wél geloofden en waren gedoopt in de naam van Jezus maar de Geest niet 
hadden ontvangen? 
b. Kan het ook in onze tijd nog voorkomen dat mensen wél gedoopt zijn als kind en later belijdenis hebben 
gedaan, maar de Geest nog niet ontvangen hebben? Zo ja: waar zet deze ontdekking je toe aan? Zo nee: waarom 
is dit onmogelijk volgens jou?
c. De Geest komt over de mensen door middel van handoplegging. Wat vind je van zo’n handeling? Waarom 
werkt de Geest via de handen van mensen denk je? Zou hij vandaag nog steeds zo werken? Zo ja: wat kunnen wij 
hiervan leren?

3. Een intens gebedsleven en vervulling van de Geest. Bij Jezus hangen deze twee samen, zagen we hierboven. Hoe 
kun je tot die vervulling en dat intense gebedsleven komen?

PRIKKELS
1. Zonder de Geest kon Jezus zijn werk niet doen.
2. Zoals een rivier altijd stroomt, zo stroomt de Geest altijd door mij. 
3. We zouden elkaar in de kerk wat vaker de handen moeten opleggen. In Handelingen lees je ook dat de eerste 

christenen dat doen.

BIJBELSUGGESTIES
Psalm 1
Handelingen 8,4-25
Joël 3
Handelingen 10,34-48
Psalm 67
Efeziërs 5,1-20

VOOR DE JEUGD
1. Werkt de Geest bij een dominee meer dan bij andere mensen?
2. Hoe weet je of de Geest in je werkt? 
3. Geloven zonder dat je de Geest hebt ontvangen, kan best! Ben je het 

daarmee eens of oneens?
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Deze maand gaan we verder met de gave gaven die 
God geeft. De gave van genezing is een veelbesproken 
gave. Voor sommigen hangt rondom genezing een geur 
van spektakel waar ze weinig van moeten hebben. 
Anderen hebben er juist een mooie ervaring ermee. 
Veel christenen zullen zeggen dat God kan genezen 
maar vragen God er in de praktijk niet altijd om. Dat is 
interessant: waarom eigenlijk niet? 

Door sommige theologen is beweerd dat gaven zoals 
genezing, profetie en tongentaal alleen voorkwamen 
toen het christelijk geloof ontstond: met de bedoeling 
om het evangelie een boost te geven. Dat heet de 
streeptheologie. Je zet een streep: deze dingen kwamen 
vroeger voor maar vandaag niet meer. De Bijbel zet alleen 
nergens zo’n streep: in een gemeente waar mensen tot 
geloof gekomen zijn, staat deze gave naast de andere 
gaven genoemd (1 Korintiërs 12). Genezing hoorde er 
“gewoon” bij. Genezing is iets waar we ons ook vandaag 
naar uit mogen strekken. Want God is almachtig en kan 
op ieder moment genezen. Verwachtingsvol bidden 
past daarbij: dat we geloven dat God daadwerkelijk wil 
antwoorden op ons gebed (Jakobus 5,16).

Van Jezus lezen we dat Hij vele zieken genas maar 
trouwens ook vele zieken niet. Zijn allereerste doel 
is niet om een wonderdokter te zijn. De genezingen 
zijn bedoeld als tekenen: om mensen tot geloof en 
aanbidding te brengen van de drie-enige God. 

Soms hangt er rondom het thema genezing inderdaad 
een sfeer van spektakel: zie je wel, God werkt nog 
steeds! En jazeker: het is prachtig als door Gods 
ingrijpen genezing plaatsvindt. Maar tegelijk staat het 
wonderlijke van een genezing naast het wonderlijke van 

een ruzie die wordt bijgelegd, een bloem die openbloeit 
of een kind dat geboren wordt. 

Genezing is een prachtige gave van God! Maar er zijn ook 
moeilijke vragen: waarom geneest God niet iedereen 
bijvoorbeeld? Het antwoord daarop is niet zo eenvoudig. 
Duidelijk is wel dat gebrokenheid, ziekte en lijden niet 
zinloos zijn maar dat God dit een plek geeft in zijn plan. 
De kracht van God wordt juist vaak zichtbaar midden in 
zwakheid. Zo kan bijvoorbeeld een zieke getuigen van 
Gods hulp in moeilijke tijden. Geloven is ook: leren leven 
met gebrokenheid en daardoor gaan in het spoor van 
Jezus die zelf leed en nabij is in het lijden (Romeinen 8,17).

Van genezing gaan we naar de gave van barmhartigheid. 
Barmhartigheid heeft alles te maken met warm-
hartigheid! Het woord heeft namelijk te maken met onze 
ingewanden, onze buik: de plaats waar onze gevoelens 
zetelen. Barmhartigheid gaat over bewogenheid hebben 
met mensen die hulp nodig hebben. 

Dat is continu zichtbaar bij Jezus. Jezus ziet de 
hulpeloze, krijgt medelijden en komt in actie. 
Barmhartigheid is allereerst iets wat we ontvangen. 
Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij 
voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die 
dood waren door onze zonden, samen met Christus 
levend gemaakt (Efeziërs 2,4-5). 

Jezus heeft zijn leven gegeven zodat wij kunnen leven in 
verbinding met de drie-enige God. Dat laat Gods warme 
hart voor ons zien. En vanuit dat verwarmde hart zijn we 
geroepen in Jezus’ spoor compassie te hebben met de 
hulpeloze. De Geest werkt in ons zodat wij barmhartig 
kunnen leven.

GAVE GAVEN (2) 
GENEZING & BARMHARTIGHEID

Fe
b

ru
a

ri
  



VRAGEN
1. Genezing

a. Wat roept “genezing” bij je op? 
b. Je gelooft dat God vandaag kan genezen. Vraag je Hem er ook om? Waarom wel/niet?
c. Zouden we genezing in de kerk een grotere plaats moeten geven? Zo ja: hoe zou dat kunnen?

2. Barmhartigheid
a. Welke mensen zie jij lijden in onze samenleving?
b. Wat zijn barmhartige daden? Maak met elkaar eens een rijtje daden.

PRIKKELS
1. Genezing is iets van het verleden, niet van het heden.
2. Barmhartigheid kun je alleen delen als je het hebt ontvangen.

BIJBELSUGGESTIES
Genezing:
Handelingen 3,1-10, Jakobus 5,14-16,  
Genesis 20

Barmhartigheid: 
Efeziërs 2,1-10, Matteüs 15,32-39,  
Lucas 10,25-37

VOOR DE JEUGD
1. Genezing. Zou je voor een zieke vriend of vriendin bidden om genezing?
2. Barmhartigheid. Jezus’ hart gaat uit naar mensen die het moeilijk 

hebben. Welke mensen zou Jezus denk je vandaag opzoeken?
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Wij allen die met onbedekt gezicht de luister 
van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer 
door de Geest van de Heer naar de luister van 
dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3,18)

Koppig doorlopen of omdraaien
Heb je ergens spijt van? In interviews waarin mensen 
terugkijken op hun leven wordt deze vraag vaak 
gesteld. Het antwoord is meestal zoiets als dit: ‘nee, ik 
heb geen spijt. Het heeft me gebracht waar ik nu ben.’ 
Er zijn misschien wel dingen verkeerd gegaan, maar 
daar is toch niets meer aan te veranderen. Hoe zou jij 
die vraag beantwoorden? Zijn er momenten in je leven 
geweest dat je een andere kant op had willen gaan?
 
Paulus zegt in de Bijbel dat er twee manieren van leven 
zijn: aards en geestelijk. Je kunt je laten regeren door je 
‘aardse’ impulsen. Door bijvoorbeeld te luisteren naar wat 
‘goed’ voelt en waar je ‘zin’ in hebt. Dat gebeurt misschien 
spontaan of je hebt er goed over nagedacht, mede 
beïnvloedt door sociale druk en verwachtingen. Maar echt 
jezelf zijn? Echt vrij zijn om helemaal zelf je eigen pad te 
kiezen en gelukkig worden en blijven? Dat blijkt een illusie 
en een teleurstelling. Je bent niet echt vrij.
 
Maarten Luther omschrijft ons probleem in de kern is 
dat we in onszelf gekeerd zijn. Zonder het ingrijpen van 
Gods Geest kunnen we onszelf niet overstijgen, we zijn 
overgeleverd aan een passief-reactief immanent bestaan 
dat niet in staat is om echt vrij te leven. De mens kan in 
zichzelf gekeerd blijven (aards) of het deelt in het leven 
van God (geest). De theoloog O’Donovan omschrijft het 
geestelijke leven als de ‘meest complete uitdrukking van 
actief, bewust en authentiek geëngageerd bestaan.’ Je 
wordt met je hele persoon uitgedaagd en ingeschakeld. 

Zoals we lezen in Lucas 10,27 
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel uw kracht en 
met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

 
Als mensen hebben we een keuze te maken. Blijven we 
koppig onze eigen weg doorlopen of keren we ons om? 
Gaan we een andere weg uitproberen, eentje waarin 
we niet zelf de teugels in handen nemen, maar een weg 
volgen die Iemand voor ons heeft uitgestippeld? Dat is 
een spannende en avontuurlijke weg, want je hebt niet 
zelf de (illusie van) controle.
  
De uitnodiging tot bekering – Loop niet je eigen weg, 
maar die van Jezus
Wat de Heilige Geest doet is ons overtuigen dat we 
mogen sterven en opstaan in een nieuw leven met 
Jezus. De weg die Jezus ons voorgaat loopt uit op het 
breken van de macht van het kwaad en zonde. De weg 
van kruis en opstanding. Op deze weg werd Jezus 
geleid door de Heilige Geest. Dat die weg de moeite 
waard is, zelfs als alles wegvalt, zien we bij Jezus als 
hij onderweg is naar het kruis. Hij weet dat het niet de 
makkelijke weg is. Jezus ziet het kruis en schrikt terug: 

Matteus 26,39 Hij liep nog een stukje verder, liet 
zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, 
als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij 
voorbijgaan!...

 
Jezus ziet nieuw leven en een nieuwe wereld 
gekenmerkt door geloof, hoop en liefde voorbij het 
kruis en Hij zet door.
 
…‘Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar 
zoals U het wilt.’

GEEST VAN INKEER
TWEE WEGEN: AARDS EN GEESTELIJK
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PRIKKELS
1. De meeste keuzes maak je niet op basis van nadenken, maar je maakt een keuze en zoekt er argumenten bij. 
2. Ben je wel echt vrij om een keuze te maken of overkomt die jou (beïnvloed door wat anderen zeggen en doen)? 
3. Twijfelen is belangrijk, daarom betwijfel ik mijn eigen vermogen om te overzien wat ik het beste met mijn leven kan doen. 
4. God vraagt alleen wat mooi en goed is om te doen. 

2. Het is mooi om dit met elkaar te delen. Als je dat ziet zitten, neem dan iemand anders mee op je levenspad en 
vertel over de weg die je bent gegaan. Of laat de ander ernaar vragen. 

3. Loop in gebed je weg van vertrouwen door. Bespreek het met God. Sta eens stil bij gebeurtenissen die je met 
Hem hebt meegemaakt. Het kan een dankgebed zijn, maar ook een vragend, stil of boos gebed. Vraag God 
naar zijn leiding in jouw leven. Als je bij het ‘nu’ komt, ga dan zitten op die plek. Bespreek eens met God waar 
je nu bent. Stel jij je vertrouwen op Jezus? Wat is een (volgende) stap in vertrouwen die je nu zou kunnen 
maken? (Dit kan individueel of in kringgebed een plek krijgen).

OEFENING OM (SAMEN) TE DOEN -  
WEG VAN VERTROUWEN:
1. Teken voor jezelf je eigen levensweg (met God).   Wat heb je 

daarin meegemaakt? Wat of wie waren daarin bepalend? Door 
het te tekenen kun je op een later moment beslissen of je er 
iets van wilt delen met anderen of niet. Denk daarbij aan: 
a. Ontmoetingen met God, gedenkstenen…
b. Andere christenen in je omgeving. Je gidsen, voorbeelden.
c. Richtingwijzers, denkbeelden, of ideeën die je ooit hebt 
geleerd.
d. Wat heeft God in je leven gedaan, wat waren mijlpalen in je 
leven?
e. Verdere opties zijn: kruispunten, splitsingen, stopborden, 
een hobbelige, bochtige weg of… En hoe ziet de  
omgeving eruit, is het mooi, saai, levendig...

BIJBELSUGGESTIES
2 Korintiërs 3,1-6
2 Korintiërs 3,7-18 (met name vers 18)
Psalm 32,8     
Efeziërs 2,4-10
Mattheüs 26,36-46
Lukas 23,44-49

VOOR DE JEUGD
1. Wat heb je liever: Iemand die je op weg helpt of alles zelf doen? Wel of 

niet geholpen worden? 
2. Jezus had ons voor ogen, wat is jouw passie/drive in het leven? 
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We vieren in deze maand de dood en opstanding van 
Jezus. Als Hij na Pasen verschijnt aan zijn leerlingen, 
zegt Jezus dat Hij zelf niet kan blijven, maar Hij 
belooft de komst van de Geest. Een nieuwe tijd waarin 
God door zijn Geest bij de mensen is. Willem Smouter 
vat het in zijn boek ‘Herstelwerk’ als volgt samen: 
‘Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat hij 
herstelde in Jezus en zal voltooien bij de wederkomst, 
dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.’

Hoewel Jezus Christus met zijn werk op aarde redding 
heeft gebracht is het helder dat Gods werk nog niet 
af is. Wij leven als christenen in een aangevochten 
tussentijd: het is onaf en wacht op de voltooiing. Die zal 
komen op de dag dat Jezus terugkomt (Openbaringen 
21), maar nu al is de Geest met ons bezig. Hij wordt 
het voorschot op de verlossing genoemd (2 Korintiërs 
1,22) en voorproef op het eeuwige leven (2 Korintiërs 
5,1-10).

Kortom: de Geest is bezig ons te herscheppen. Hij 
doet herstelwerk om te herstellen wat God bij onze 
schepping voor ogen had. Eén van die dingen is dat wij 
mensen zouden heersen over de schepping. Dat is: om 
de schepping te bewerken en te bewaken. Zodat alles 
wat leeft tot bloei zou komen. Maar de zondeval gooide 
roet in het eten. De mens accepteerde niet langer Gods 
gezag. Als gevolg hiervan werd het werken zwoegen en 
heersen werd overheersen (Genesis 3,16-19). De mens 
bleef aangesteld om de aarde te bewerken, maar zijn 
gezag kreeg een wrange bijsmaak. Wij blijken niet in 

staat te zijn om wijs te regeren en genezing te brengen 
waar nodig. Vaak verwaarlozen we onze zorgende taak 
voor de schepping omdat de schepping onze belangen 
moet dienen. In de klimaatverandering en daarmee een 
toenemende hoeveelheid natuurrampen zien we hoe 
de schepping te lijden heeft onder ons gezag.

De mens Jezus bleek echter wél in staat te zijn om 
volmaakt over de schepping te heersen. De natuur 
en zelfs de demonen gehoorzamen hem. Ziektes 
verdwijnen, simpelweg omdat Jezus het gebood. Hoe 
kwam Jezus aan deze macht om wonderen te doen? Hij 
zegt zelf dat het ‘door de Geest van God’ is dat hij deze 
dingen doet (Matteüs 2,28). De Geest stelt Jezus in 
staat om te heersen met liefde en kracht. Door de Geest 
stelt Jezus ons in staat om – net als Hij – te heersen 
met liefde en kracht.
 
Wat zie je als mensen veranderen? Door de Geest gaat 
de liefde weer de boventoon voeren in ons leven; je 
gaat het goede liefhebben en het kwade haten. Door 
die liefde worden we meer mens. Je houdt van God 
en zijn schepping en dat beïnvloedt de keuzes die 
je maakt! Naast liefde is er ook kracht: in de vroege 
kerk doen volgelingen van Jezus door de Geest grote 
wonderen. Zieken genezen, doven horen en blinden 
zien. Het laat zien dat er werkelijk iets kan veranderen. 
Het is de kracht van de Geest die mensen werkelijk 
overtuigt van het goede nieuws van redding (1 
Korintiërs 2,5). Een liefdevol, krachtig voorschot op de 
toekomst.

HERSTELWERK
HEERSEN OVER DE SCHEPPING 



VOOR DE JEUGD
1. Van welke natuur geniet jij het meeste? 
2. Wat doe jij eraan om goed voor de schepping te zorgen?
3. Ken je iemand in jouw omgeving die liefde nodig heeft? Wat zou je deze 

week voor die persoon kunnen doen? 

VRAGEN
1. De Geest is bezig om ons te herstellen. 

a. Waarom is dat nodig denk je? Probeer concreet te benoemen waarin jij herstel nodig hebt.
b. De Geest is al een tijdje met je aan de gang. Lees Galaten 5,22-23. Welke ‘druifjes’ van de vrucht van de 
Geest zijn bij jou sterk aanwezig? Waarin zie je dat je de afgelopen jaren bent gegroeid? Waarin zou je graag 
verder willen groeien? 

2. Na de opstanding volgt het verhaal van de vroege kerk in Handelingen. Door de kracht van de Geest gebeuren 
er onder de eerste christenen vele wonderen. Ook in sommige kerken in onze tijd gebeuren wonderen. 
a. Kun je dit zien als de Geest die bezig is herstel te geven?
b. Is het ervaren van dit soort bijzondere krachten van belang voor jouw geloof? Waarom wel/niet? 

3. Het is onze taak om de aarde te bewerken en te bewaken. Te heersen met liefde en kracht. 
a. Zie je dat nog steeds als onze taak? Hoe vind je dat we deze taak volbrengen? 
b. Wat zie je als taak voor jezelf in het bewerken en bewaken van de aarde? 
c. Hoe merk je dat de Geest jou ook op dit gebied nieuwe kracht geeft?

PRIKKELS
1. Met de Geest kunnen wij – net zoals Jezus – opnieuw volmaakt heersen over de schepping.
2. Door lief te hebben worden we steeds meer hoe God ons heeft bedoeld. 
3. Liefdevol zijn is iets anders dan lief zijn.

BIJBELSUGGESTIES
Genesis 2,4-17 
Psalm 8 
Genesis 3,8-24
Matteüs 9,1-8
2 Korintiërs 5,1-10
Psalm 72

21



22

In deze maand waarin we toeleven naar het feest van 
de Geest (Pinksteren!) gaan we verder met de gave 
gaven die God geeft. Over de gave van profetie lezen 
we het volgende: Jaag de liefde na en streef naar de 
gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie 
(1 Korintiërs 14,1). Kennelijk is deze gave dus een 
belangrijke gave om aandacht voor te hebben. En de 
oproep wordt aan iedereen gedaan in de gemeente: 
iedere christen mag zich er dus naar uitstrekken. Maar 
wat is dat eigenlijk precies: profetie? 
 
Profeteren houdt in dat iemand Gods woorden ontvangt 
en doorgeeft. Zo komen we profeten tegen in het Oude 
Testament die het volk namens God toespreken. Soms 
is daarom ook gezegd: ‘profeteren, dat is hetzelfde als 
preken’. Maar dat rijmt niet met het feit dat iedereen in 
de gemeente wordt opgeroepen zich naar deze gave 
uit te strekken. Profetie is kennelijk niet beperkt tot 
enkelingen.
 
Profetie heeft te maken met het ontvangen van Gods 
woorden voor een specifieke situatie. Zo lezen we 
in Handelingen 13,2 dat de Geest spreekt tot de 
gemeente van Antiochië: Op een dag, toen ze aan het 
vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de 
Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas 
en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb 
toebedeeld.’ We zien hier en op veel andere plekken in 
de Bijbel gebeuren dat God rechtstreeks tot mensen 
spreekt door de Heilige Geest. 
 
We hebben de Bijbel ontvangen als het Woord van God. 
Daardoor spreekt Hij tot ons en leren wij Hem kennen. 

Toch is zijn spreken niet tot de Bijbel beperkt. God kan 
ook vandaag - net als vroeger - rechtstreeks tot ons 
spreken door de Heilige Geest. Dat kan gebeuren via 
een gedachte, een beeld, een Bijbelwoord een lied of 
op nog andere manieren.
 
Dat vraagt om aandachtig luisteren om zo de stem van 
God te verstaan. Het vraagt ook om toetsen aan het 
Woord van God: iets kan namelijk nooit tegen de Bijbel 
ingaan. Verder is het belangrijk bescheiden te zijn. Ons 
profeteren is namelijk beperkt, schrijft Paulus. 

We kunnen denken dingen van God door te krijgen die 
niet van God zijn. Soms claimt iemand dan ook met 
grote stelligheid: God heeft tegen mij gezegd dat ... 
Beter past voorzichtigheid: ik heb de indruk dat God 
wil zeggen ... De gave van profetie nodigt uit om ons te 
openen voor het rechtstreekse spreken van de Geest en 
zo de stem van Jezus steeds beter te leren verstaan!
 
De andere gave is de gave van tongentaal, dat iets 
anders dan het spreken in vreemde talen wat voorkomt 
bij de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 
2,4). Bij veel mensen roept tongentaal een gevoel van 
vervreemding op. Toch zegt Paulus erover: ik zou willen 
dat u allen in klanktaal kon spreken (1 Korintiërs 14,5). 
Klanktaal (tongentaal) is iets wat niet door anderen 
verstaan kan worden. Paulus noemt het de ‘taal van 
engelen’ (1 Korintiërs 13,10) die niet tot mensen maar 
tot God wordt uitgesproken. Het is dan ook bedoeld voor 
de persoonlijke omgang met God. Van ‘horen zeggen’ 
weten we dat dit mensen een sterkere verbinding geeft 
met de drie-enige God: Vader, Zoon en Geest. 

GAVE GAVEN (3)
PROFETIE & TONGENTAAL 

M
ei

 



VRAGEN
1. Profetie. Wat is jouw beeld bij de gave van profetie? 
2. Profetie. Hoe zou onze gemeente gediend kunnen worden met de gave van profetie? 
3. Tongentaal. Welke gevoelens en gedachten roept tongentaal in eerste instantie bij je op?
4. Tongentaal. Paulus wenste dat iedereen - net als hijzelf - in tongen zou spreken. Waarom zou dit zijn denk je? 

PRIKKELS
1. Profetie. Leer eerst te luisteren voordat je spreekt.
2. Profetie. Wie profeteert, spreekt altijd de waarheid!
3. Tongentaal. Prachtig: tongentaal! Dat zou ik wel willen spreken.

BIJBELSUGGESTIES
Profetie:
Exodus 4,10-17, 1 Korintiërs 14,1-5 & 20-25,  
Joël 3, Efeziërs 5,6-20

Tongentaal:
Marcus 16,15-20, 1 Korintiërs 14,6-19

VOOR DE JEUGD
1. Profetie. Heb jij iemand wel eens de waarheid gezegd? Waarom deed je dat?  

Heb je ook eerst naar de ander geluisterd?
2. Tongentaal. Wat weet je van ‘tongentaal’? Heb je iemand wel eens zo horen bidden?
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