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18 FEBRUARI 2021  

De Heilige Geest 
Inleiding 
In al het werk dat Jezus op aarde deed liet Hij zien hoe Hij in afhankelijk van God en samen met de 
Heilige Geest aan het werk was. Jezus’ bediening hier op aarde start wanneer Hij gedoopt wordt en de 
Geest op Hem was neergedaald bij de Jordaan. Vlak voor Hij Zijn discipelen verliet beloofde Hij hen de 
Heilige Geest te zenden vanuit de hemel. De Heilige Geest ou hun Trooster zijn en in al hun geestelijke 
behoeften voorzien. Deze belofte werd vervuld op de Pinksterdag, toen ieder van hen werd gedoopt in 
de Heilige Geest. 

 

Memorisatie: Leer de volgende 
tekst uit je hoofd 

 

Wat is de bedoeling? 

Uit Handelingen 2:38-39 

(En Petrus zei tegen hen:) Bekeer u en laat ieder 
van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. 

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en 
voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze 
God, ertoe roepen zal. 

Om er voor te zorgen dat de zondagavond niet te 

vol wordt geef ik je nu een aantal opdrachten om 
mee aan de slag te gaan. De kennis die je hiermee 

opdoet kan nieuw zijn, maar ook op de voorgaande 

avonden al behandeld zijn.  

Daarnaast zie je hiernaast een Bijbeltekst om te 
memoriseren. Jezus liet in Zijn bediening zien hoe 

belangrijk het is om kennis te hebben van de Schrift 

en deze bij aanvallen van de satan paraat te hebben 
om daarmee te kunnen strijden. Wellicht is het 

onthouden van Bijbelteksten helemaal nieuw voor 
je. Ga het avontuur aan. Hopelijk krijg je de smaak 

te pakken.  

Een mooie uitdaging: Iedere 2 weken 1 tekst uit je 

hoofd leren.  

   

 

 



 

 

 
 

 

 

  

     

 Hier onder vind je de vragen. Ze helpen je om door 
de Bijbel heen te gaan en verschillende dingen op te 

zoeken. Op deze wijze hoop ik dat je een mooie basis 
legt in je kennis over de Heilige Geest (het is 

natuurlijk ook een introductie cursus). In plaats van 

dat ik van alles vertel, ga je nu dus zelf aan de slag.  

 

Heel veel succes, ik hoop dat het je nieuwe kennis 

mag geven (of je kennis zal verfrissen). Opdat er 
diepgang mag zijn in onze relatie met de Heilige 

Geest.  

   

 

 

  

1. Waarmee werd Jezus door God de Vader gezalfd voor Zijn werk op aarde? (Hand. 10:38) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat zag Johannes de Doper op Jezus neerdalen en op Hem blijven? (Joh. 1:32-33) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hoe verklaarde Jezus dat Hij in staat was te prediken en mensen te helpen die in nood verkeerden? (Luc. 
4:18) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Door welke kracht zei Jezus dat Hij boze geesten uitdraaf? (Mat. 12:28) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wie beloofde Jezus aan Zijn discipelen te zullen zenden, nadat Hij zelf naar de hemel zou zijn 

teruggekeerd? (Joh. 14:16, 26, 15:26) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Welke twee omschrijvingen gebruikte Jezus voor de Trooster? 

a. (Joh. 14:17)………………………………………………………………………………………………... 

b. (Joh. 14:26)………………………………………………………………………………………………… 

7. Welke twee dingen zal de Heilige Geest doen voor de volgelingen van Jezus? (Joh. 14:26) 

a. …………………………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jezus belooft Zijn discipelen dat de Heilige Geest hen op nog een andere manier zal helpen. Hoe? (Joh. 

16:13) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



9. Noteer twee manieren waarop de Heilige Geest Jezus zal openbaren aan Zijn discipelen. 

a. (Joh. 15:26) 

b. (Joh. 16:14) 

10. Jezus beloofde dat de discipelen kracht zouden ontvangen om sterke getuigen van Hem te zijn. 
Wanneer? (Hand. 1:8) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Wat zei Johannes de Doper over Jezus tegen de mensen die naar Hem kwamen luisteren bij de Jordaan? 
(Marc. 1:8) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Wat beloofde Jezus Zijn discipelen vlak voordat Hij naar de hemel ging? (Hand. 1:5) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Wat droeg Jezus Zijn discipelen op te doen totdat deze belofte werd vervuld? (Hand. 2:1-4) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Op welke dag werd deze belofte aan de discipelen vervuld? (Hand. 2:1-4) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Waarom kon de Heilige Geest niet aan de discipelen worden gegeven toen Jezus nog op aarde was? 

(Joh. 7:39) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Wat ontving Jezus van Zijn Vader nadat Hij in volle glorie aan Gods rechterhand had plaatsgenomen? 
(Hand. 2:33) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Hoe konden de niet-gelovigen die op dat moment aanwezig waren weten dat Jezus de Heilige Geest op 
Zijn discipelen had uitgestort? (Hand. 2:33) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Wat hoorden deze niet-gelovigen de discipelen doen door de dracht van de Heilige Geest? (Hand. 2:7-8) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. God beloofde aan het einde van dit tijdperk Zijn Geest uit te storten. Op wie? (Hand. 2:17) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Wie kunnen de beloofde gave van de Heilige Geest ontvangen, volgens Petrus’ woorden? (Hand. 2:39) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Welke goede gave zal God de Vader geven aan al Zijn kinderen die Hem daarom vragen? (Luc. 11:13) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lukt het je om de memorisatie tekst op te schrijven uit je hoofd?  

 

 


