
 

  

 

 

 Introdutiecursus| Leven met de Geest | Tweede avond 

  

ZONDAG 7 FEBRUARI | 19.00U | ZOOM  

Thema: Dorst – Vrucht en gaven 
Dag mensen, 
 
Zondag gaan we weer samen aan de slag! Ik zie er naar uit en hoop dat je een goede tijd hebt gehad 
in de afgelopen twee weken. We zullen deze avond ook terugblikken op de afgelopen twee weken en 
de opdracht die je had meegekregen. Vervolgens gaan we deze avond de verdieping zoeken rondom de 
vrucht van de Geest en de gaven van de Geest. En de voorwaarde voor een leven met de Geest: Dorst.  

 

Wat zet je klaar? 

 

Wat gaan we doen?  

Wat is handig om wel klaar te zetten:  

 Een Bijbel 

 De antwoorden op de opdrachten van de 

afgelopen tijd. 

 Schrijfmateriaal 

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

lekkers ;-)  

Op de tweede avond: 

 Blikken we terug op de afgelopen weken 

 Hebben we het over het ontvangen van de 

Heilige Geest 

 Krijg je een introductie over de vrucht en de 

gaven van de Geest 

 Gaan we het hebben over het actief leven 

met de Geest 

 Sluiten we af met een moment van gebed 

voor elkaar 

  

 Quote: 
“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de 

Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” 

Jezus – Johannes 7:37B-38  
 

 



 

 

Voorbereiding 
  

Ga voor jezelf eens na: Wat heeft het jou gebracht om je te verdiepen in de namen van de Heilige Geest? Wat 

ben je tegengekomen en wat doet dat met jou? Heeft dit iets veranderd?  

En: als je wilt leven met de Heilige Geest, wat investeer je daar zelf dan in?  

     

Opdracht voor de appgroep: 

Als broers en zussen mogen we elkaar bemoedigen en 
samen delen wat het leven met God brengt. In de 

afgelopen week deelde ik iets van wat ik ervoer als 

leiding van de Geest.  

Probeer iedere dag bewust te zijn van de Heilige 

Geest. Zie je Hem ook aan het werk in jouw leven? En 
kun je hiervan voorbeelden delen met de groep? Het 

hoeven geen grote dingen te zijn, geen massa 
bekeringen (mag wel ;) ), maar wie weet ontmoet de 

Heilige Geest jou wel in de kleine dingen. Ontzettend 
kostbaar!  

   

   

 

 

 
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.  

 

 

Inloggegevens voor de tweede avond: 
 
Inloggen: 
Als je op deze link klikt ga je automatisch naar de meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/88165408112?pwd=YU1saUtSaldoMFFjZmtqeUZ3TTROdz09  

Werkt de link niet? Open dan ZOOM en voer de volgende gegevens in: Meeting ID: 881 6540 

8112 en Passcode: 393005. De avond start om 19.00u, vanaf 18.45u kun je inloggen.  

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.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88165408112?pwd=YU1saUtSaldoMFFjZmtqeUZ3TTROdz09

