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INTRODUCTIE OP HET THEMA
Dit jaar staat in de gemeente het werk van de Geest centraal en in het bijzonder 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.
In de afgelopen decennia kregen we in onze Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) steeds
meer oog voor het werk en wezen van de Geest. Niet dat hij in het verleden werd ontkend
of onbenoemd werd gelaten, dat zeker niet. De Geest is altijd al onderwerp van gesprek
geweest in onze kringen. Maar meer dan vroeger is nu het bewustzijn ontstaan over de
cruciale rol die de Geest speelt in ons geloofsleven. Het is de Geest die ons aan Christus
verbindt, die ons God van binnenuit laat ervaren, die ons vernieuwt naar het beeld van
Christus en ons toerust om als zijn volgelingen de heerlijke geur van het evangelie in de
wereld te verspreiden.

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)

Er zijn tijden geweest dat we wat argwanend keken naar de evangelische en charismatische
invloeden van andere kerken. Was het wel goed hoe ze het daar deden? Werd er niet teveel
ingespeeld op gevoel en ervaring? Werkt de Geest in onze tijd nog wel net zo als in de tijd
van de Vroege Kerk? Mag je, als klein mens, met zoveel autoriteit de Geest aanspreken en
wonderlijke dingen van hem verwachten?
Het zijn stuk voor stuk goede vragen om te stellen! Helaas werden veel van dit soort vragen
gesteld om er vanaf te zijn. Een gemiste kans! Dit jaar willen we de vragen naar het wezen
en werk van de Geest opnieuw stellen, met een open en onderzoekende houding. Wie is de
Geest, welk werk verricht hij in ons en waarom is het goed om naar de gaven van de Geest
te streven, zoals Paulus in 1 Korintiërs 14 oproept? Kan het zijn dat de Geest vandaag de
dag nog veel actiever aan het werk is en ook in ons aan het werk wil zijn dan wij al die tijd
voor mogelijk hebben gehouden?
Ons gebed is dat we in het nadenken, spreken en bidden over deze vragen steeds voller
mogen worden van de Geest. Want de Geest verbindt ons allereerst aan de Heer, maar
daarna ook aan elkaar en aan de wereld. De Geest beperkt zich niet tot een paar zeer
bijzondere Geestesgaven. Nee, overal waar hij blaast ontstaat hoop en worden dode
mensen tot leven gewekt.
Waai met uw Geest, Heer, over ons!
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VERDIEPINGSSTOF

DATUM

THEMA

SUBTITEL

1 september

Geest van de drie-enige
God

Een volmaakte harmonie

6 oktober

Herstelwerk: kracht van
God

Heersen over de schepping

3 november

Herstelwerk: beeld van
God

Worden als Christus

1 december

Jezus, geboren uit de Geest

Die ontvangen is van de Heilige Geest

5 januari

Jezus, charismaticus bij
uitstek

Door de Geest bekrachtigd

2 februari

Heb jij de Geest al
ontvangen?

Over geloof, vervulling en
handoplegging

1 maart

U zalft mijn hoofd met olie

Gewijd door de Geest

5 april

Gaven van de Geest: geloof
en leiding

Gaan in vertrouwen

3 mei

Gaven van de Geest:
profetie

Woorden van God spreken

7 juni

Gaven van de Geest:
tongentaal

Verborgen omgang met de heilige
God

Titel

Beschrijving

Vol van de Geest
P. Halldorf

Peter Halldorf beschrijft op inspirerende wijze hoe het 'vol
worden' van de Geest ons grootste levensdoel is. Want wie
vol is van de Geest is aan God verbonden en die ontdekt
steeds meer wie God is. Boeken over de Heilige Geest
kunnen soms een afstotende werking hebben omdat
het te ver bij je eigen belevingswereld vandaan staat. De
grote kracht van dit boek is dat het je volledig in je waarde
laat over waar je nu staat en tegelijkertijd een verlangen
oproept om in nauwere verbondenheid met God te leven.
Daarbij ontdek je steeds meer hoe mooi het is om vol te
zijn van de Geest.

Herstelwerk
W. Smouter

Willem Smouter benadert het werk van de Geest vanuit
de grote lijn uit de Bijbel. God schiep de mens goed
maar de zondeval maakte ons stuk. In afwachting van de
wederkomst waar God alles nieuw zal maken is de Geest
nu al bezig om ons te herstellen. De Geest herstelt in ons
het beeld van God en schenkt ons opnieuw de kracht van
God en maakt ons tot het volk van God. Daartoe schenkt
de Geest gaven, waar we vrijuit gebruik van mogen maken.

Gaven van de Geest
S. 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'.
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GEEST VAN DE DRIE-ENIGE GOD
EEN VOLMAAKTE HARMONIE

1 september

Thema

6

‘De mens leeft om de Heilige Geest te verwerven’, zo
schrijft Peter Halldorf in het boek ‘Vol van de Geest’. Vol
worden van de Geest is onmisbaar voor elke christen en
wij doen er daarom goed aan om daar ons levensdoel
van te maken. Want de Geest brengt ons dichter bij het
‘vuur’. Hij brengt ons dichter bij Jezus.
Wie is die Geest, die in ons woont en zo onmisbaar voor
ons is? ‘Hij is de Heilige Geest die Here is en levend
maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen
met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt
wordt.’, aldus de geloofsbelijdenis van Nicea. 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. Je merkt dan ook dat de
geloofsbelijdenissen op dit punt stamelen. Ons
verstand en onze woorden schieten domweg tekort om
God volledig te begrijpen. God is onvoorstelbaar, maar
zeker niet onpersoonlijk. In zichzelf is hij een volmaakt
relationeel en liefdevol wezen.
God is Vader, Zoon en Geest. In zichzelf vormt hij
een volmaakte gemeenschap. God is gemeenschap
en in die gemeenschap is hij volkomen gelukkig.
Eenzaamheid is hem onbekend. En dat is belangrijk!
Er wordt namelijk wel eens gesuggereerd dat God de
mensen schiep zodat ze hem zouden aanbidden zodat

hij zich goed kan voelen over zichzelf. Oftewel: God zou
de aanbidding van mensen nodig hebben en daarom
dus afhankelijk van ons zijn. Niets is echter minder
waar. God heeft ons niet nodig om gelukkig te zijn: in
zichzelf loopt hij al over van liefde en geluk en hij laat
ons daarin delen!
God is gemeenschap en hij 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.
‘Wij zijn geschapen om ons te verbinden met God, niet
om God te verklaren’, schrijft Halldorf. En dat is waarom
de Geest zo belangrijk is. De Geest pakt ons bij de hand
en leidt ons binnen in de relatie met God. Hij verbindt
ons met Christus en door hem met de Vader. Wanneer
de Geest in ons werkt dan laat hij nooit zijn eigen beeld
achter. Nee, zijn doel is om het beeld van de Zoon in
ons achter te laten en ons zo te verbinden aan God en
te delen in de liefde tussen de Vader, de Zoon en de
Geest.
Verbonden zijn aan Christus definieert wie wij zijn. Als
mens zijn we naar Gods beeld geschapen, in relatie tot
God. Geschapen voor verbinding. Het is in die relatie
dat we steeds meer ontdekken wie wij zelf zijn. Het
individualisme van onze tijd vormt daarom een grote
bedreiging. We gaan ‘zwelgen’ in onszelf en kunnen
gevangen raken in ons egocentrisme. Waar liefde zich
altijd richt op de A/ander, daar is de zonde juist altijd op
zichzelf gericht. 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.

LEESROOSTER
Maandag (02-09)
Spreuken 8,22-36
Dinsdag		
Matteüs 3,13-17
Woensdag		
Psalm 50
Donderdag		
1 Korintiërs 2
Vrijdag			Psalm 30
Zaterdag		
1 Korintiërs 6,12-20

VRAGEN
1. 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?
2. Is het goed om je in gebed alleen of specifiek te richten tot de Heilige Geest en om hem te vragen?
Waarom wel/niet?
3. 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. We zijn geschapen om ons te verbinden met God, niet om hem te verklaren.
2. God is gemeenschap en heeft ons daarom niet nodig.

VOOR DE JEUGD
1. Hoe zou jij de drie-eenheid uitleggen aan een ongelovige vriend?
2. De Geest spreekt alle talen. Hoe zou hij moeten spreken zodat jij het verstaat?

HERSTELWERK:
KRACHT VAN GOD

LEESROOSTER

HEERSEN OVER DE SCHEPPING

6 oktober

Thema
In het boek ‘Herstelwerk’ vraagt Willem Smouter zich
af wat God ons in het werk van de Geest wil geven. Hij
vat het 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.’ Het werk van de Geest zit hem in het laatste
deel. De Geest ‘werkt en versterkt’ Gods werk in ons.
Hoewel 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 jongste dag (Op.21), maar nu al is de Geest met
ons bezig. Hij wordt het voorschot op de verlossing
genoemd (2 Kor.1,22) en voorproef op het eeuwige
leven (2 Kor.5,1-10).
Kortom: de Geest is in ons bezig om ons te
herscheppen. Om in ons te herstellen wat God bij onze
schepping voor ogen had. Eén van de dingen die God
voor ogen had is dat wij mensen zouden heersen over
de schepping. Dat is: om de schepping te bewerken en
te bewaken. Om net zoals Jezus gezag te voeren over
wind en water.
De zondeval gooide roet in het eten. De mens
accepteerde niet langer Gods oppergezag. Als gevolg
hiervan werd het werken zwoegen en heersen werd
overheersen (Gen.3,16-19). De mens bleef aangesteld
om de aarde te bewerken, maar zijn gezag kreeg een
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wrange bijsmaak. Wij blijken niet in staat te zijn om wijs
te regeren en genezing te brengen waar nodig. Onze
beschermende taak over de schepping verandert al
snel in een wapenwedloop. Vaak verwaarlozen we onze
zorgende taak voor de schepping omdat de schepping
onze belangen moet dienen. In natuurrampen en in de
klimaatverandering 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 gehoorzaamden hem. Ziektes
verdwenen, simpelweg omdat Jezus het gebood. De
mensen loofden God om de macht die hij aan mensen
verleent (Mat.9,8). Hoe kwam Jezus aan de macht om
wonderen te doen? Hij zegt zelf dat het ‘door de Geest
van God’ is dat hij deze dingen doet (Mat.12,28). De
Geest stelt Jezus in staat om te heersen met wijsheid
en liefde.
Net als Jezus mogen wij op aarde heersen, door de
kracht van zijn Geest. Met Hemelvaart verliet Jezus
de aarde weer. Door de Geest te sturen stelt hij ons
opnieuw in staat om – net als hij – te heersen met
wijsheid en liefde. De jonge kerk doet door de Geest
grote wonderen. Zieken genezen, doven horen en
blinden zien. Het is de kracht van de Geest die mensen
werkelijk overtuigt van het goede nieuws van redding (1
Kor.2,5). Een krachtig voorschot op de toekomst.

Maandag (30-09)
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag			
Zaterdag		

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

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. Kun je ook dingen benoemen waarin je dat terugziet in
jouw leven?
2. Door de kracht van de Geest gebeuren er in de Jonge Kerk 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.
a. Zie je dat nog steeds als onze taak?
b. Hoe vind je dat we deze taak volbrengen?
c. 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.

VOOR DE JEUGD
1. Van welke natuur geniet jij het meeste?
2. Wat doe jij eraan om goed voor de schepping te zorgen?

HERSTELWERK:
BEELD VAN GOD

LEESROOSTER
Maandag (28-10)
Genesis 1,26-2,7
Dinsdag		
Kolossenzen 1,12-23
Woensdag		
Hebreeën 1
Donderdag		
2 Korintiërs 3,7-18
Vrijdag			Galaten 5,13-26
Zaterdag		
Romeinen 8,18-30

HEERSEN OVER DE SCHEPPING

3 november

Thema
God schiep de mens naar zijn evenbeeld (Gen.1,26).
Als mens lijken wij daarom op God. Het gaat dan niet
zozeer om het uiterlijk van God, maar om het innerlijk.
God wil iets van zijn innerlijk in ons uitdrukken. Het is
niet te omschrijven wat dat dan precies is, maar één
ding is wel duidelijk: de liefde is er het centrum van.
God kent de mens een hoge waarde toe omdat hij naar
zijn evenbeeld is gemaakt (Gen.9,6). Daarom is elk
leven voor hem van groot belang, zelfs na de zondeval.
De mens bleef Gods evenbeeld, maar er was weinig
herkenbaars meer aan. De mens was bedoeld als een
relationeel en liefdevol wezen maar werd door de
zonde meer en meer individualistisch, egocentrisch en
haatdragend. Dit is o.a. zichtbaar in de grote moeite die
mensen hebben in het in stand houden van relaties en
huwelijken. Want losgekoppeld van God verandert onze
naastenliefde in eigenliefde, waarin geen ruimte is voor
de ander.
Echter, één mens vertoonde het volmaakte beeld van
God. Sterker nog: Jezus Christus is het beeld van God
(Kol.1,15 / Heb.1,3). God had hem niet zo gemaakt,
want Jezus is zélf God! En naar zijn beeld worden wij
vernieuwd (Kol.3,7-11). Hij is de oorsprong en doel
van alles wat er is! Jezus is voor ons niet alleen een
noodzakelijk offerlam om de straf voor de zonde te
dragen. Bovenal is hij het ‘model’ naar wie wij ons
moeten richten voor vernieuwing.
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De Geest wil ons herstellen naar het beeld van God.
Dat doet hij door je op Christus te wijzen. Door je blik
op hem gericht te houden verander je steeds meer
naar zijn beeld (2 Kor.3,18). Dat ‘veranderen’ moet je
zien als ‘groei’. Doordat we verbonden zijn aan Christus
zoals een druiventros verbonden is aan de wijnstok
groeit de vrucht van de Geest in ons. Eén vrucht van de
Geest met negen karakteristieke trekken (Gal.5,22-23).
Zo vormt de Geest ons opnieuw tot het evenbeeld van
Christus. Daartoe heeft God ons bestemd (Rom.8,29).
De Geest wil opnieuw de liefde de boventoon laten
voeren in je leven, zodat je het goede steeds meer
gaat liefhebben en het kwade gaat haten. Liefde
en rechtvaardigheid gaan hand in hand. Door liefde
worden we altijd meer mens. Want liefde laat ons op
God lijken, die liefde is. Door lief te hebben worden we
steeds meer hoe God ons heeft bedoeld.

VRAGEN
1. Het wezen van God is de liefde.
a. Herken je dat we naar dat beeld zijn geschapen?
b. Staat iets als het individualisme de liefde in de weg?
2. God herstelt ons naar zijn beeld.
a. 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?

PRIKKELS
1.
2.
3.
4.

Door lief te hebben worden we steeds meer hoe God ons heeft bedoeld.
Liefdevol zijn is iets anders dan lief zijn.
Als wij de wet volgen, lijken wij op Jezus.
Liefde mag selectief zijn.

VOOR DE JEUGD
1. Maak jij wel eens ruzie? Waarover maak jij je boos?
1. Ken je iemand in jouw omgeving die liefde nodig heeft? Wat zou je deze
week voor die persoon kunnen doen?

JEZUS, GEBOREN
UIT DE GEEST

LEESROOSTER
Maandag (25-11)
Lucas 1,26-38
Dinsdag		
Johannes 16,1-16
Woensdag		
Jesaja 43,14-21
Donderdag		
Ezechiël 36,22-32
Vrijdag			Johannes 3,1-13
Zaterdag		
Efeziërs 2,1-10

DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST

1 december

Thema
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 Christus niet meer op aarde te zijn (Joh.16,7). De
Kerk wordt, net zoals Christus, op Pinksteren geboren
uit de Geest.
De geboorte van Jezus begon bij de bijzondere
bevruchting van de maagd Maria. Zij werd niet bevrucht
door enige menselijke handeling, maar door de Geest
die over haar kwam. Evenzo wordt Christus ook niet in
ons ‘geboren’ door enig toedoen van onszelf, maar door
de Geest die over ons komt (2Kor.5,17). Je kunt niet
verklaren hoe het gebeurt, maar wel ervaren dat het
gebeurt.
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. Zo is het ook met de wedergeboorte: alleen
wanneer God opnieuw zijn Geest over ons ademt,
kunnen wij opnieuw geboren worden. Let goed op wat
er in Johannes 20,22 staat: “Na deze woorden blies
Jezus over zijn leerlingen heen en zei: ‘ontvang de
Heilige Geest.’.”
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De Geest is Gods ‘adem’; hij is zijn scheppingskracht.
Hij is de kracht waarmee God Jezus tot leven
wekte (Hand.2,24) en de kracht waarmee hij ons
wedergeboren 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
(Joh.3,1-13).
Opnieuw geboren worden: het is de enige manier
om christen te worden. Christen ben je niet door
geloofswaarheden aan te hangen of geloofswerken te
verrichten. 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’. Nogmaals: bewijzen kun je het niet, je kan het
alleen ervaren. Zonder die geboorte is al het overige –
hoe goed bedoeld ook – zinloos.

VRAGEN
1. Ben jij wedergeboren?
a. Hoe weet je dat? Of: waarom twijfel je eraan?
b. Wat houdt ‘wedergeboren zijn’ in?
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 werkt de Geest wel in de één en niet in de ander 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. Waarin merk je zijn werk 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 – hoe goed bedoeld ook – zinloos.
3. Geloven in Jezus is geen garantie dat je de vervuld bent van de Geest.

VOOR DE JEUGD
1. Zou jij willen dat de Heilige Geest in jouw leven werkt? Waarom wel/niet?
2. Hoe zou jij aan iemand anders vertellen wie de Geest is?

JEZUS, CHARISMATICUS
BIJ UITSTEK

LEESROOSTER

DOOR DE GEEST BEKRACHTIGD

5 januari

Thema
Van Jezus’ kindertijd is ons maar weinig bekend. Hij
groeide op als zoon van een eenvoudig timmerman.
Bekend is wel het verhaal van de twaalfjarige Jezus die
in de tempel de leraren versteld deed staan en die zijn
verblufte ouders ronduit zei: ‘Waarom hebt u naar mij
gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader
moest zijn?’ (Luc.2,41-52). Verder doen er allerlei
apocriefe verhalen de ronde over de wonderen die
Jezus als kind zou hebben gedaan. De betrouwbaarheid
daarvan is zeer twijfelachtig en ze zijn door de
apostelen dus ook niet opgenomen in hun verslagen.
Wel vermeldt Lucas dat Jezus’ wijsheid toenam
naarmate hij ouder werd (Luc.2,52).
Er zijn nauwelijks betrouwbare verslagen van wonderen
die Jezus deed of preken die hij hield, tot het moment
aanbrak dat hij zich door Johannes liet dopen in de
Jordaan. Bij deze bijzondere gebeurtenis ging de hemel
open en daalde de Heilige Geest in de gedaante van
een duif op Jezus neer. Johannes merkt daarbij tot
tweemaal toe op dat de Heilige Geest op Jezus bleef
rusten (Joh.1,32-33). Het is slechts een detail, maar
wel een mooi detail. De Geest was wel eerder over
mensen gekomen, maar deze situatie is nieuw: de
Geest van God blijft rusten op de tweede Adam.
Vanaf dat moment handelt Jezus vervuld van de Geest
(Luc.4,1). De Geest zet hem tot dingen aan (Luc.4,1) en
geeft hem daarvoor de kracht (Mat.12,28). Geboren uit
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de Geest en vervuld van de Geest is Jezus toegerust
als Zoon van God. De Geest geeft Jezus zijn bijzondere
kracht en zijn gezag. 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.
Jezus was God, één van wezen met de Vader, maar hij
legde zijn Goddelijke majesteit af en werd gelijk aan
een mens (Fil.2,1-11). Met een ouderwets woord: hij
ontledigde zichzelf van zijn goddelijke majesteit. Hij
werd Jezus, wat ‘verlosser’ betekent: aanduiding van
zijn taak op aarde. De Geest geeft Jezus de toerusting
voor die taak. Want de menswording van Jezus ging zo
diep dat hij zijn taak zonder de Geest niet kon vervullen.
Jezus behield zijn goddelijke natuur maar liet zich
alle macht en majesteit die daarbij hoorde vrijwillig
ontnemen.
Als geen ander werd Jezus beproefd: het was een test
in gehoorzaamheid en geloof. Jezus zegevierde in de
kracht van de Geest. Dat verbindt ons aan hem. Wij
bezitten in onszelf geen goddelijke kracht, maar we
hebben wel de Geest die ons in staat stelt om Jezus
te volgen. Zonder die Geest kunnen wij niet volgen en
zijn onze inspanningen puur moralistisch. De Geest
brengt onze inspanningen echter tot leven en maakt het
vruchtbaar.

Maandag (30-12)
Lucas 4,41-42
Dinsdag		
Filippenzen 2,1-11
Woensdag		
Spreuken 2 (vers 20)
Donderdag		
Johannes 1,19-34
Vrijdag			Johannes 5,19-23
Zaterdag		
Kolossenzen 2,6-15

VRAGEN
1. Intens gebedsleven, vervulling van de Geest. Het hangt samen. Hoe kun je tot die vervulling en dat
intense gebedsleven komen?
2. Lees Filippenzen 2:1-11
a. ‘Volmaakt gelukkig en één van geest’. Is dit een utopie voor ons? Verlang je er oprecht naar om –
net als Jezus – een ander te dienen, ook als je iemand niet mag? Hoe is de gemeente hierin voor jou
een oefenplaats?
b. Jezus legde zijn goddelijke majesteit af en werd later vervuld van de Geest. Wat betekent het voor
Jezus macht dat hij zijn majesteit aflegde? Is de Geest daarvoor een volledige ‘compensatie’?
c. In vervolg op vraag 2b: werkt de Geest in Jezus anders dan in ons? Zo ja: waarin zit volgens jou het
verschil?
3. Jezus leefde en handelende in de kracht van de Heilige Geest. Wat ervaar jij in de praktijk van de kracht
van de Heilige Geest?
4. Jezus werd door satan op de proef gesteld. Door de kracht van de Geest bleef hij staande. Roep jij Gods
Geest ook te hulp als je het moeilijk hebt?

PRIKKELS
1. Jezus’ doop in de Jordaan: dáár had ik graag bij willen zijn!
2. Zonder de Geest kon Jezus zijn werk niet vervullen.

VOOR DE JEUGD
1. Als 12-jarige jongen zoveel kennis over de Bijbel, lijkt het je wat?
2. Werkt de Heilige Geest bij een dominee meer dan bij andere mensen?

HEB JIJ DE GEEST AL ONTVANGEN?
OVER GELOOF, VERVULLING EN HANDOPLEGGING

2 februari

Thema
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Wat een belangrijke vraag is dit om aan elkaar
te stellen: ‘Heb jij de Geest al ontvangen?’ Veel
gereformeerden kunnen echter wel wat nerveus
worden van die vraag. ‘Ja, natuurlijk heb ik de Geest
ontvangen’, wordt er dan gezegd, ‘ik geloof immers in
Jezus! En niemand kan zeggen ‘Jezus is Heer’ dan door
toedoen van de Heilige Geest.’ (1 Kor.12,3).
En dat is waar. 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 (Hand.8,12), maar ze hadden
de Heilige Geest nog niet ontvangen (Hand.8,15-16).
Hoe kan dit?

handen van mensen werkt. Zo is het ook in Samaria
(Hand.8,17).
Vervulling met de Geest is onmisbaar voor gelovigen.
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 (Hand.10). Ze zijn ‘gedoopt’ in de
Geest.

Het laat zien dat geloven en gedoopt zijn (of gedoopt
zijn en geloven zoals met de kinderdoop gebruikelijk is)
en het ontvangen van de Geest wél nauw met elkaar
verbonden zijn, maar toch ook twee onderscheiden
ervaringen zijn. Evenals Pasen en Pinksteren twee
verschillende gebeurtenissen zijn, zijn ook gedoopt
worden en het ontvangen van de Geest twee
verschillende gebeurtenissen.

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. Let
daarom goed op de geestelijke vruchten die hij in jou
werkt (o.a. Gal. 5). Want een goede boom draagt goede
vruchten en een slechte boom draagt slechte vruchten
(Mat.7,15-20).

Uit het verhaal in Handelingen blijkt wel dat de
vervulling van de Geest onmisbaar is voor het christelijk
leven. 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
het is vaak wel het medium waardoor God door de

Voor iedereen geldt wat Paulus zegt: ‘Laat de Geest u
vervullen’ (Ef.5,18). De werkwoordsvorm die hier wordt
gebruikt impliceert dat dit een voortdurend proces
is. Net zoals een rivier nooit ophoudt met stromen zo
moet de Geest voortdurend stromen in ons mensen en
ons steeds verder (ver)volmaken. Het ontvangen van
de Geest is dus niet een eenmalig, statisch gebeuren,
maar een constante en dynamische stroom van
gebeurtenissen. Heb jij de Geest al ontvangen?

LEESROOSTER
Maandag (27-01)
Psalm 1
Dinsdag		
Handelingen 8,4-25
Woensdag		
Joël 3
Donderdag		
Handelingen 10,34-48
Vrijdag			Psalm 67
Zaterdag		
Efeziërs 5,1-20

VRAGEN
1. Heb jij de Geest al ontvangen?
a. 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?

PRIKKELS
1. Zoals een rivier altijd stroomt, zo stroomt de Geest altijd door mij.
2. Je kunt het ‘stromen’ van de Geest in jezelf blokkeren.

VOOR DE JEUGD
1. Hoe weet je of de Geest in je werkt?
2. Geloven zonder dat je de Geest hebt ontvangen, kan best!

U ZALFT MIJN
HOOFD MET OLIE

LEESROOSTER
Maandag (24-02)
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag			
Zaterdag		

GEWIJD DOOR DE GEEST

Psalm 23
Exodus 30,22-33
1 Samuël 16,1-13
Psalm 133
2 Koningen 4,1-7
2 Korintiërs 2,14-17

1 maart

Thema
De Heilige Geest is een uniek wezen, die net als God
niet te doorgronden is voor ons menselijk verstand.
Toch wil de Bijbel ons vertellen over wie de Heilige
Geest is. Met verschillende ‘beelden’ maakt de Bijbel
duidelijk wie de Geest is en wat hij doet. Eén van die
beelden is het beeld van olie.
Al in het Oude Testament stond ‘gezalfd zijn’ gelijk
aan ‘vervuld zijn met de Geest’. Priesters werden
gezalfd met olie en waren daardoor aan de Heer gewijd
(Ex.30,22-33). Ook koningen in hun ambt gewijd door
middel van oliezalving (1 Sam.16,1-13). Zalving staat
voor ‘vervuld zijn’ en zalving staat voor ‘gewijd zijn’.
De zalving met de Geest is van cruciaal belang voor elke
christen. Sterker nog: heel het christen-zijn staat of valt
met die zalving. Want de eervolle titel van ‘Christus’
die Jezus draagt betekent ‘gezalfde’. Christus is Gods
gezalfde die door de Geest is gewijd om Gods taak in
de wereld te vervullen. Als christenen dragen wij niet
zozeer Christus’ naam als wel zijn titel. Wij zijn Gods
gezalfden met een taak in deze wereld.
Wie gezalfd is, is een heilige van God. Ware heiligheid
bestaat in de verbondenheid met God. Een persoonlijke
missie om ‘heiliger’ te worden kan dus eigenlijk niet.
Je kan slechts blijven wat je al bent: verbonden met
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Christus. Wie heilig is levert zijn onafhankelijke leven
van God in voor een afhankelijk leven aan de Geest.
Zalfolie bestond uit vier specerijen: mirre, kaneel,
kalmoes en kassia (ex.30,23). Het zijn stuk voor stuk
zeer kostbare ingrediënten van over de hele wereld;
ingrediënten ook die heerlijk ruiken. Heiligheid geurt, is
de gedachte (2 Kor.2,14-15). Christenen zijn geroepen
om een aangename geur in de wereld te verspreiden.
Dit doen we door het evangelie van redding uit te
dragen in woord en daad. Van over de hele wereld
komen de specerijen voor de zalving en over de hele
wereld zendt de Geest ons weer uit om de heerlijke
geur van Christus te verspreiden.

VRAGEN
1. In 2 Korintiërs 2: 14-17 lezen we o.a. het volgende: “God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met
Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een
aangename geur.”
a. In het volgende vers wordt de vraag gesteld: ‘Wie is geschikt voor deze taak?’
b. Ga met elkaar de discussie hierover aan.
2. ‘Gezalfd zijn’ staat gelijk aan ‘vervuld zijn met de Geest’.
a. Wat betekent het om ‘gezalfd’ te zijn met de Geest?
b. Wat houdt dat concreet voor jou in? Voel jij je gezalfd? Waaraan is dat te merken?

PRIKKELS
1. Andere mensen herkennen in mij het werk van de Geest.
2. De Geest ontvang je niet voor ‘eigen gebruik’.
3. Niet de kerkgang, maar de zalving met de Geest, maakt je tot een christen.

VOOR DE JEUGD
1. Waar werd olie vroeger in de Bijbel voor gebruikt en waarvoor nu?

GAVEN VAN DE GEEST:
GELOOF EN LEIDING

LEESROOSTER

GAAN IN VERTROUWEN

5 april

Thema
“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.”
(Mat.28,19). Met deze bekende woorden stuurde
Jezus zijn leerlingen op pad. Gaf Jezus hen hier een
nieuwe opdracht? Nee, in wezen was het een echo
van een aloude opdracht die in het Oude Testament
al meerdere keren klonk, bijvoorbeeld in Psalm 96,3:
“Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle
naties zijn wonderdaden.”
Ga er maar aanstaan! Hoe geef je invulling aan die
opdracht? En wat heb je daarvoor nodig?
De Bijbel is een boek dat vol staat met verhalen van
bijzondere mensen die haast 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 de
hoogbejaarde Abraham, die bereid was zijn hoop en
erfgenaam te offeren. Of Mozes, die moedig het hoofd
bood tegen Farao. Of wat dacht je van David, een
simpele herdersjongen die het met een klein steentje
en een slinger opnam tegen de militair getrainde reus
Goliath.
En wat dacht je van Petrus, die midden op zee de veilige
boot uitstapte om over het water heen naar Jezus te
lopen. Of Stefanus, die zich liet stenigen terwijl hij het
evangelie verkondigde. Of Paulus, die het evangelie
naar vele ongelovige volken bracht, die zieken genas en
zelfs doden deed opstaan…
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Al deze mensen waren geen God of zoon van God en
tóch deden ze al deze opmerkelijke dingen.

Hoe deden ze dat? Al deze mensen hebben één ding
gemeenschappelijk: aangevuurd door de Heilige Geest
van God geloofden ze dat God hen uitkomst zou geven.
Twee elementen springen er daarbij uit, namelijk:
‘Heilige Geest’ en ‘geloof’.
In Hebreeën 11,1 staat: “Het geloof legt de grondslag
voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de
waarheid van wat we niet zien.” Dat betekent zoveel
als: ook al zie je de uitkomst nu nog niet, tóch ben je
er zeker van dat het goed komt. Geloof is daarom van
cruciaal belang voor ons, wanneer wij bezig zijn met het
uitvoeren van Jezus’ opdracht om te gaan.
Op weg gaan is namelijk doodeng. Net als Abraham die
op weg ging moet je alles wat bekend en vertrouwd is
achter je laten, het onbekende tegemoet. Soms vraagt
God letterlijk van ons dat we ons boeltje pakken om
aan de andere kant van de wereld voor hem aan de slag
te gaan. Maar vaak is het dichter bij huis. Misschien
klinkt die opdracht van Jezus vandaag wel eerder als:
‘Ga elke straat en buurt in en spreek alle mensen aan:
ken jij Jezus al?’ En ja: dat is spannend! Want hoe
zullen mensen reageren?
Een groot geloof geeft je de moed om vol vertrouwen
op weg te gaan. Daar mag je dus om bidden en daar
moet je jezelf in oefenen. Oefen je geloof in kleine
dingen: zo ‘traint’ de Geest je om ook klaar te zijn voor
grootse dingen. Ga in geloof en geef je in vertrouwen
over aan de leiding van de Geest. Als je gaat dan zul je
merken: je bent niet alleen (Ps.91,11-12)!

Maandag (30-03)
Jesaja 52,1-5
Dinsdag		
Psalm 96
Woensdag		
Hebreeën 11,1-16
Donderdag		
1 Samuël 13,15-14,15
Vrijdag			Matteüs 14,22-33
Zaterdag		
Psalm 91

VRAGEN
1. Ik heb niet de vrijmoedigheid om openlijk over m’n geloof te praten met ongelovigen. Doe ik het wel
goed? Wat kan ik hieraan doen?
2. Ik ben wel eens jaloers op mensen die hun ‘huis en haard’ opgeven om het evangelie te gaan
verkondigen in de wereld (buitenland) om ons heen. Verlangt God dat zoveel mogelijk christenen dat
gaan doen? Zo niet, wat houdt de zendingsopdracht dan wel in?
3. Hoe kunnen we elkaar stimuleren en activeren om het evangelie zoveel mogelijk uit te dragen? Is dat
meer iets om gezamenlijk op te pakken of juist individueel middels 1-op-1 gesprekken? Wat spreekt
jou meer aan: een massale Opwekkingsdienst of een goed gesprek en gebed met een persoon?
4. Vertel eens uit eigen ervaring over een moment (of momenten) waarop je ‘gegaan’ bent in geloof.

PRIKKELS
1. Ik val anderen niet lastig met mijn geloof, dat zou ik ook niet fijn vinden als iemand met een ander
geloof (bijv. moslim) dat mij zou aandoen.
2. God heeft niet aan iedereen de gave van evangeliseren gegeven.
3. Dat stemmetje in je hoofd die je tot spannende (evangeliserende) dingen aanzet: is dat de Geest?

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?

GAVEN VAN DE GEEST:
PROFETIE

LEESROOSTER
Maandag (27-04)
Exodus 4,10-17
Dinsdag		
1 Korintiërs 14,1-5.20-25
Woensdag		
Joël 3
Donderdag		
Romeinen 12
Vrijdag			Efeziërs 5,6-20
Zaterdag		
1 Korintiërs 13

WOORDEN VAN GOD SPREKEN

3 mei

Thema
De laatste twee themamaanden gaan over twee
specifieke genadegaven die de Heilige Geest aan
de gemeente geeft. Het doel van elke gemeente is
om, verzameld rondom het Avondmaal, de dood en
opstanding van Jezus te verkondigen. Daartoe mogen
we vele gaven en talenten inzetten. In Romeinen 12
wordt een heel rijtje van gaven genoemd. Wat opvalt
in dat rijtje is dat veel van de dingen die daar genoemd
worden bepaald niet ‘bovennatuurlijk’ lijken. Troosten,
onderwijs geven, bijstand verlenen en weggeven: dat
zijn dingen die ieder mens in principe kan, al is de één
er misschien beter in dan de ander. Belangrijk is echter
dat al deze gaven liefdevol worden ingezet tot dienst
van de gemeente en elkaar. Daar helpt de Geest bij.
Zo is het ook met de gaven die wij sneller
‘bovennatuurlijk’ zouden noemen. Gaven zoals profetie,
wijsheid, wonderen, onderscheidingsvermogen,
genezingen of klanktaal (1Kor.12,4-11). Al die gaven
zijn tot opbouw van de gemeente en elkaar. Niet voor
niets vormt in de belangrijkste hoofdstukken over de
Geestesgaven hét hoofdstuk over de liefde, 1 Korintiërs
13, het centrum: elke gave die zonder de liefde wordt
ingezet is waardeloos. Geen enkele gave mag verlangd
worden, buiten de liefde om.
In die context roept Paulus in 1 Korintiërs 14,1 op om
‘de liefde na te jagen en te streven naar de gaven van
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de Geest, vooral die van de profetie. “Want iemand
die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is
opbouwend, troostend en bemoedigend.” (1Kor.14,3).
Wat is de gave van profetie? Profetie bestaat uit
een onthulling van iets dat op Gods hart ligt in een
specifieke situatie. Wie dus wil profeteren moet
allereerst goed luisteren naar wat God wil zeggen en
dat bovendien altijd toetsen aan wat God in zijn Woord
tot ons zegt. De Geest spreekt namelijk bovenal door
het Woord heen, maar: hij is er niet aan gebonden.
Wie profeteert spreekt namens God. Profetie bouwt
de gemeente altijd op (Ef.4,13) door oprechtheid en
waarheid in ons te stimuleren. Alles wat zich heimelijk
beweegt komt aan het licht (1Kor.14,25) zodat mensen
erdoor tot inzicht en bekering komen en zo God gaan
loven en prijzen.
Gods Geest legt ons soms profetie in het hart. Daar
mag je hem ook om bidden. De Geest spreekt vaak tot
ons met een zachte stem, want hij dringt zich nooit
aan ons op. Om hem te verstaan moeten we dus in
alle stilte goed luisteren. En bovendien moeten we de
‘gedachten en aanwijzingen’ die God ons ingeeft leren
verstaan als de stem van God. We moeten leren om zijn
zachte stem te verstaan. Leer eerst te luisteren voordat
je spreekt.

VRAGEN
1. Waarom zou de Geest gaven geven aan de gemeente? En denk je dat hij de ‘bijzondere gaven’ alleen
gaf aan de Vroege Kerk of geeft hij ze ook aan ons vandaag? Waarom wel/niet?
2. Lees samen hardop Romeinen 12,3-11. In dit gedeelte wordt gesproken over verschillende gaven.
Welke gaven die Paulus hier noemt herken je in jezelf? En in elkaar? Hoe zet je jouw gaven in?
3. Lees vervolgens 1 Korintiërs 12,4-11. Waarin komen deze gaven overeen met het rijtje uit Romeinen 12
en waarin verschillen ze? Welke gaven uit dit rijtje herken je in jezelf en in anderen? En hoe dienen deze
gaven gebruikt te worden?
4. Hoe zou onze gemeente gediend kunnen worden met de gave van profetie? Is het iets waar je naar
verlangt? Waarom wel/niet?

PRIKKELS
1.
2.
3.
4.
5.

Wie profeteert, spreekt altijd de waarheid!
Een profeet mag/moet de waarheid ongenuanceerd verkondigen.
Een dominee hoort ook een beetje een profeet te zijn.
Leer eerst te luisteren voordat je spreekt.
Bijbelinterpretatie overstijgt profetie.

VOOR DE JEUGD
1. Heb jij iemand wel eens de waarheid gezegd? Waarom deed je dat? Hoe deed je
dat, heb je eerst ook naar de ander geluisterd? En wat gebeurde er toen?
2. Heeft iemand jou wel eens de waarheid verteld (een standje gegeven)? Waarom
was dat? En hoe vond je dat?

GAVEN VAN DE GEEST:
TONGENTAAL

LEESROOSTER

VERBORGEN OMGANG MET DE HEILIGE GOD

7 juni

Thema
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Met Pinksteren vieren we elk jaar opnieuw dat de Geest
van God over mensen werd uitgestort. Wanneer de
Geest over mensen komt dan wil hij hen vervullen van
wie hijzelf is. “Laat de Geest u vervullen”, schrijft Paulus
(Ef.5,18b). Dat is wat met Pinksteren gebeurt.
Vervuld zijn van de Geest heeft tal van uitwerkingen
in ons leven. Een uitwerking die direct na de eerste
uitstorting plaatsvindt is dat ‘allen op luide toon
begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest
hun dat ingaf’ (Hand.2,4). De Geest overwint elke
taalbarrière die sinds de torenbouw van Babel tussen
mensen instaat en hen scheidt in verschillende volken
en culturen. De Geest maakt verdeelde mensen één
door hen elkaar opnieuw te laten verstaan.
Dit is de gave van het spreken in vreemde talen. De
gave van tongentaal (of klanktaal) is hiermee nauw
verbonden, maar toch anders. Tongentaal is namelijk
geen bestaande taal die door anderen verstaan kan
worden. Paulus noemt het de ‘taal van engelen’
(1Kor.13,1) die niet tot mensen maar tot God wordt
uitgesproken. Je zou kunnen zeggen: het is een taal
waarmee de Geest ons mensen opnieuw aan God
verbindt. De inhoud van tongentaal bevat aanbidding,
gebed en dankzegging.
Tongentaal heeft iets heel ongrijpbaars. Wat is het
precies en hoe kan je het leren? Wat heb je eraan en
is het noodzakelijk voor een christen om in tongen
te bidden, zoals sommige charismatische christenen
zeggen? Het nadenken over tongentaal kan je
gemakkelijk onzeker maken en zomaar schuif je het om
die reden resoluut aan de kant.
Het is dan goed om naar Paulus te luisteren. Paulus

was niet tegen tongentaal. Integendeel, hij moedigt
iedereen aan om in tongen te spreken. “Ik zou willen
dat u allen in klanktaal kon spreken” (1Kor.14,5),
schrijft hij, en ook: “ik dank God dat ik meer dan u allen
de gave heb in klanktaal te spreken.” (1Kor.14,18).
Voor Paulus was de gave van tongentaal onmisbaar
in de verborgen omgang met God. Voor die verborgen
omgang is de gave dan ook bedoeld, niet voor
opschepperij of oprecht gebruik in de samenkomsten.
Dat zou alleen maar verwarring stichten (1Kor.14,19).
Tongentaal is een taal van het hart, waarbij het
verstand tot rust komt (stil wordt), terwijl onze geest
meebidt met de Heilige Geest. Het is een liefdestaal
waarmee de Geest ons opneemt in de liefdesband van
de drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest (zie: maand
september). Om in tongen te bidden moet je ‘het gebed
van het verstand’ (1Kor.14,15) loslaten en je laten
leiden door de woorden en klanken die de Geest je in je
hart ingeeft.
Tongentaal is allereerst een gave: de Geest geeft het
aan wie Hij wil. Je mag hem erom vragen. In tongen
spreken vereist dat we de controle over ons verstand
en over onze taal – beide zaken die in hoge mate
definiëren wie wij zijn en wat we doen – loslaten en ons
volledig overgeven aan God. Wie in tongen spreekt is
niet in een trance of iets dergelijks, maar hij besluit om
zich over te geven aan de leiding van de Geest die in het
verborgene tot hem spreekt. De sterkte van ons gebed
hangt namelijk niet af van onze woorden, maar van de
eenheid met de Geest van God (1Kor.6,17). De Geest
geeft ons met tongentaal een middel om nóg sterker
met God verbonden te zijn.

Maandag (01-06)
Handelingen 2,1-13
Dinsdag		
1 Korintiërs 14,6-19
Woensdag		
Marcus 16,15-18
Donderdag		
1 Korintiërs 6,15-20
Vrijdag			Romeinen 8,24-30
Zaterdag		
Psalm 98

VRAGEN
1. Welke ervaring heb jij met het spreken in tongentaal? Welke gevoelens en gedachten roept het in
eerste instantie bij je op?
2. Paulus wenste dat iedereen – net als hijzelf – in tongen zou spreken (1Kor.14,5). Waarom zou dit zijn
denk je? Wat doe jij met deze oproep? Verlang je ernaar om ook in tongen te bidden?
3. In 1 Korintiërs 14,15 maakt Paulus onderscheid tussen ‘bidden met je verstand’ en ‘bidden met je
geest’. Ben jij meer een ‘verstands-bidder’ of een ‘geest-bidder’? Wat zou dit met tongentaal te maken
hebben?
4. Wat zou er voor jou voor nodig zijn om de ‘controle’ van je taal en verstand los te laten? Met andere
woorden: wat belemmerd jou nog?

PRIKKELS
1. De meeste mensen die in tongentaal bidden die brabbelen elkaar maar wat na.
2. Wie niet in tongen bidt, die mist iets waardevols.
3. ‘Overgave’ is het sleutelwoord om in tongen te bidden.

VOOR DE JEUGD
1. Wat weet jij van ‘tongentaal’? Heb je iemand wel eens zo horen bidden?
Wat vond je daarvan?
2. Zou jij zelf in deze taal willen leren bidden? Waarom wel/niet?

JAARTHEMA

VOL VAN
I
DE GEEST
2019 - 2020

Dit boekje is van:

Gemeenteproject 2019-2020
Uitgave: GKv Leerdam

