
 

  

 

 

 Introdutiecursus| Leven met de Geest | Derde avond 

  

ZONDAG 21 FEBRUARI | 19.00U | ZOOM  

Thema: Met de Geest vervuld 
Dag mensen, 
 
Afgelopen keer gaf ik aan vanaf komende zondag ook de schakeling naar de vrucht van de Geest te 
willen maken. Gezien wat er via de app en mailtjes leeft staan we zondag eerst stil bij de afgelopen 
periode, gaan we met elkaar ook het gesprek aan en zal de focus ook meer op de vervulling met de 
Geest staan. De vrucht van de Geest neem ik dan mee naar de allerlaatste bijeenkomst.   

 

Programma 

 

Voorbereidingen op het 
programma 

1. Opening: Samen zingen (2 liederen) en 

open gebed (19.00u) 

2. Terugblik, wat heeft de cursus tot nu toe 

met je gedaan? (19.20) 

3. Gaventest: Wat dacht je van te voren, wat 
kwam er uit en komt dat overeen?  (19.40) 

 

4. Gespreksronde: onderwijs over vervulling 

met de Geest (20.00) 

5. Afsluiting (20.30) 

1. Geen        

      

2. Reflecteer op de afgelopen periode, zijn er 

dingen veranderd? 

3. Maak de gaventest, verdiep je in de gaven 
die er uit komen. Bespreking in kleine 

groepen. 

4. Lees de onderwijsbrief en formuleer 

eventueel vragen of reacties. 

5. Geen 

 Quote: 
“… word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor 
alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.” 

Paulus – Efeze 5:18B-20  
 

 



 

 

Na deze avond 
  

Na deze avond gaan we de laatste twee weken van de cursus in. Bij voorbaat en ik nu al dankbaar voor jullie 

deelnamen en openheid. Ik merk dat het voor mij persoonlijk wel schakelen was. Mijn gedachte voor een 
introductie cursus was dat ik vooral mensen zou zien bij de cursus die met een redelijk schone lei zouden 

deelnemen. Ik heb gemerkt dat we met elkaar toch vanaf het begin al best wel de diepte in gaan. Veel 

vooronderstellingen en kennis van andere studies kwamen aan bod. Dat liet mij zien dat er in ieder geval een 
grote honger is wat betreft dit onderwerp, ondanks alle kennis die je wellicht al had. Ik hoop dat je ook ervaren 

hebt dat je van elkaar kan en mag leren. Daarvoor zijn we gemeente. En daarin verschillen we wellicht soms van 
inzicht, en zolang het daarbij niet over de kernwaarden van ons geloof gaat geeft dat ook niet. Samen geloven, 

samen dienen mag ook best wel eens schuren. Wanneer je dat schurende gevoel ervaart, besef dan dat een 

ruwe plank pas na het schuren mooi glad is.   

     

Richting de afronding van deze introductiecursus 

denken we na over de vrucht van de Geest. In de 
eerste week ontvang je hier een overdenking over en 

studiemateriaal.  

We gaan nadenken over de uitwerking van de Geest. 

Leven met de Geest is namelijk actief, niet alleen 
maar theoretische kennis. Wanneer jij die doop met 

de Heilige Geest hebt gehad zal dat ook uitwerking  

  hebben in je dagelijks leven. Via de gaventest kon je 

iets ‘snuffelen’/ontdekken van wat God in jou aan het 
doen is. Maar het weten is één ding, er naar leven en 

met Hem leven is twee.  

Ik zal ook in de laatste weken je soms vragen om iets 

te doen. En ik snap dat niet altijd alles bij je past. 
Maar wellicht kun je het gewoon proberen. Wie weet 

verrast God je wel ;)  

 

 

 
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/89451466528?pwd=Z3pQcWNtbEZJYkx4M0QzWmdoc3Jmdz09  

Werkt de link niet? Open dan ZOOM en voer de volgende gegevens in: Meeting ID: 894 5146 
6528 en Passcode: donalapace. 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/89451466528?pwd=Z3pQcWNtbEZJYkx4M0QzWmdoc3Jmdz09

