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Startinformatie 
Dag mensen, 
 
Wat super dat jij je hebt aangemeld voor de introductiecursus “Leven met de Geest”. Komende 
zondagavond gaan we van start. Door de huidige omstandigheden zal de eerste cursusavond digitaal 
plaats vinden. In deze brief vind je alle informatie om aan de slag te kunnen. Ik zie er naar uit om jullie 
zondag allemaal te zien. We werken met ZOOM, juist omdat we daar heel goed met elkaar kunnen 
praten en in groepen uiteen kunnen gaan.  

 

Wat zet je klaar? 

 

Wat gaan we doen?  

Voor de cursus hoef je geen materialen aan te 

schaffen. Tijdens de bijeenkomsten ontvang je het 
cursus materiaal dat hoort bij die bijeenkomst.  

Wat is handig om wel klaar te zetten:  

 Een Bijbel 

 Schrijfmateriaal 

 Een apparaat waar je ZOOM op hebt 

geïnstalleerd (voorzien van webcam en 

microfoon). Het is verstandig om dit van te 
voren te testen. Op de volgende pagina vind 

je een aantal instructies rondom het gebruik 

van het programma ZOOM.  

 En niet te vergeten: koffie/thee/fris en wat 

lekkers ;-)  

Op de eerste avond: 

 Maken we kennis met elkaar. 

 Formuleren we allemaal een persoonlijke 

startpositie.  

 Hebben we een algemene introductie over 

de cursus. 

 Inventariseren we de verwachtingen die er 

leven rondom de cursus. 

 Behandelen we: Wie is de Heilige Geest/ 

Drie-eenheid/ namen van de Heilige Geest. 

 Krijg je handvaten mee voor de periode tot 

de volgende cursusavond.  

 Quote: 
 

“De Heilige Geest vernieuwt ons elke dag door steeds Christus centraal te stellen.” 

Martin Edens, 17/01/21, vervuld worden met de Geest  
 

 



 

 

Voorbereiding 
  

Ook al zijn we nog niet begonnen, je kunt je al wel voorbereiden op de eerste cursusavond. Hiervoor geef ik je 

een aantal Bijbelteksten mee om in te duiken: 

Johannes 14:16, 17 en 26 | Johannes 15: 26 | Johannes 16: 7 | Romeinen 8 |  

     

Opdracht bij de Bijbelteksten: 

Stel je zelf de volgende vragen bij het lezen van de 
teksten en noteer jouw antwoorden: 

 Wat valt je op in deze teksten? 

 Wat raakt je in deze teksten? 

 Wat wil God door deze teksten heen tot je 

spreken?  

 Is er iets dat je moeilijk vindt in deze teksten? 

 Opdrachten als voorbereiding: 

Welke verwachtingen heb je voor de cursus? Denk 
hier over na en schrijf je antwoord alvast op.  

   

 

 

 
Doelen 
Na deze cursus heb je basiskennis over de Heilige Geest. Onder andere de volgende thema’s 
komen aan de orde: Wie is de Heilige Geest, de Drie-eenheid, vrucht van de Geest, gaven van 

de Geest, vervulling met de Heilige Geest, de Geest en de gemeente, de Geest en jouw leven.  

Tijdens de cursus is er ook ruimte voor je eigen inbreng en geven we aandacht aan het 

persoonlijke geloofsleven.  

Uiteraard is het een introductiecursus. Sommige onderwerpen zullen we uitgebreider 

behandelen dan andere.  

 

 

Werken via ZOOM: 
Het is handig om van te voren ZOOM te installeren. Het beste kun je werken via een laptop/pc 
met webcam en microfoon. Tevens werkt ZOOM ook op je tablet/smartphone, maar dit is voor 

de cursus minder ideaal (maar wel een optie).  

Via deze link installeer je ZOOM op je laptop/PC 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  

Je geluid instellen: 
Werk je via de laptop/PC? Bij de eerste keer word je gevraagd of je met de audio verbinding 

wilt maken (maar dan in het Engels). Ga hiermee akkoord, anders hoor je niets en horen wij 

jou niet. Daarna vind je in ZOOM links onder in de microfoon instellingen en daarnaast de 
video instellingen. Lukt het niet om te verbinden dan is het handig om op Test Speaker & 

Microphone te klikken. Dan hoor je eerst een ringtone. Hoor je die niet, selecteer dan een 
andere luidspreker. Daarna wordt de microfoon getest. Hoor je jezelf terug? Dan is alles goed 

ingesteld.  

Inloggen: 
Als je op deze link klikt ga je automatisch naar de meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/84437163788?pwd=WFdtRW10NWlmQzlpdHYvMUpqcFRZUT
09 Heb je ZOOM nog niet geïnstalleerd? Dan zal ZOOM bij het klikken op deze link eerst 

proberen om ZOOM te installeren.  

Werkt de link niet? Open dan ZOOM en voer de volgende gegevens in: Meeting ID: 844 3716 

3788 en Passcode: 334757. De avond start om 19.00u, vanaf 18.45u kun je inloggen.  
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