
 

  

 

 

 Introdutiecursus| Leven met de Geest | Slotavond 

  

ZONDAG 7 MAART | 19.00U | ZOOM  

Thema: De vrucht van de Geest 
Dag mensen, 
 
Zoals ik de vorige keer aangaf zullen we nu nog wat uitgebreider stil staan bij de vrucht van de Geest. 
En wil ik afsluiten met een bemoediging richting de toekomst genaamd “the next step”. Zondag zullen 
we ook weer in de kleine groep aan de slag gaan. Daarvoor mag je het studiemateriaal op pagina 3 
voorbereiden. Zegen!    

 

Programma 

 

Voorbereidingen op het 
programma 

1. Opening: Samen zingen (1 lied) en open 

gebed (19.00u) 

2. Groepsgesprek adhv studiemateriaal (19.20) 

Kleine groep 

3. Terugblik (19.40) plenaire 

4. The next step - plenaire (20.00) 

5. Afsluiting (20.30) 

 

1. Denk eens aan je groepsgenoten, wat mag 

je voor hen bidden of over hen uitspreken?        

2. Neem het studiemateriaal op bladzijde 3 

door. 

3. geen 

4. geen 

5. Geen 

 Quote: 
“Wees niet op zoek naar een kippenvelmoment,  

maar ontvang de Heilige Geest in geloof.” 

David de Vos  
 

 



 

 

Na deze avond 
  

Na deze laatste avond is deze introductiecursus klaar. Maar het leven met de Geest gaat uiteraard door. De 

eerste tijd wil ik graag nog met jullie onderweg zijn. Dat zal via de whatsappgroep gaan en via www.johan-
otten.nl/gaven  

Voel je uiteraard vrij om vragen te blijven stellen. Wat ik ook persoonlijk mooi zou vinden is wanneer ik samen 
met jou een keer een wandeling mag maken en we verder praten over jouw persoonlijke wandel met God. Dat 

kan uiteraard op een wandelwoensdag, maar voel je ook vrij om mij op een andere dag uit te nodigen.  

Uiteraard zal tijdens deze cursus niet alles behandeld zijn wat er over de Heilige Geest te vertellen valt. Het is en 

blijft een introductiecursus. Maar, ik hoop dat het leerzaam was en je hongerig heeft gemaakt naar maar van de 
Geest. Er zijn talloze boeken over dit onderwerp geschreven, preken gehouden en noem maar op. Middels deze 

introductie cursus hoop ik dat jij ook iets van de lijnen over dit onderwerp bent gaan zien waardoor je zelf ook 
verder op pad kunt gaan in jouw leven met en vanuit de Heilige Geest.  

     

Gebed 

God, liefdevolle Vader, U belooft dat U Uw Geest wilt 
geven aan hen die dat vragen. U heeft zelfs laten 

weten dat het Uw verlangen is om de Geest uit te 
storten op alle mensen. Ik wil U voor die belofte 

danken. In alle vrijheid wil ik U dan ook vragen om de 

uitstorting van Uw Geest in mijn leven. Vervul mij met 

 Uw Geest. Niet omdat ik het heb verdiend, maar door  

Uw Zoon Jezus Christus die ik wil volgen. Heilige 
Geest kom in mij en neem mij mee aan de hand. 

Spreek tot mij en door mij. Onderwijs mij, leer mij, 
laat mij Jezus zien en laat mij Jezus zichtbaar maken. 

Dank U wel dat U er altijd zult zijn als Trooster. Vader, 

in geloof wil ik Uw Geest ontvangen. In Jezus’ naam. 

 

 

 
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/87877393250?pwd=NEZ5TXhSbituemsxRjdaaG51WWFzQT0
9  

Werkt de link niet? Open dan ZOOM en voer de volgende gegevens in: Meeting ID: 878 7739 
3250 en Passcode: 405452. 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.  

 

Op de volgende pagina vind je meer inhoudelijk materiaal voor de komende 
bijeenkomst. 

 

http://www.johan-otten.nl/gaven
http://www.johan-otten.nl/gaven
https://us02web.zoom.us/j/87877393250?pwd=NEZ5TXhSbituemsxRjdaaG51WWFzQT09
https://us02web.zoom.us/j/87877393250?pwd=NEZ5TXhSbituemsxRjdaaG51WWFzQT09


De Heilige Geest herkennen 

Denk eens na over de wijze waarop jij de Heilige Geest in jouw leven aan het werk hebt gezien. Dat kan zijn in jou, maar ook 

door andere mensen of dingen heen. Noteer dit. Tijdens het groepsgesprek in de kleine groep mag je hierover delen met 

elkaar. Het kan heel erg helpend zijn om de ervaringen van anderen te horen en zo te merken op wat voor verschillende 

manieren de Heilige Geest kan werken. Herken je ook iets van de volgende opties?  

Bijbeltekst, lied, beeld, visioen, droom, gedachte, gevoel, indruk, letterlijke stem, door anderen, gebeurtenissen, profetie. 

De vrucht van de Geest 

Lees ter voorbereiding Galaten 5. Kerntekst voor nu is Galaten 5:22 waar het gaat over de vrucht van de Geest. 

De vrucht van de Geest (22) stelt Paulus tegenover de werken van het vlees (17, 19-21). Valt het je op dat Paulus niet het 

woord werken gebruikt voor de vrucht van de Geest? Nee, het is Geest zelf die de Gever, de Schenker van de vrucht. Tevens 

staat het hier in enkelvoud. Waarom?  

Wat mooi is om te zien is waarmee de vrucht van de Geest opent, namelijk de liefde. En dat is niet voor niets. Als je kijkt 

naar de rest van de vrucht van de Geest dan zie je dat liefde het basisbegrip is voor al die andere zaken die er op volgen. Het 

is als het ware de samenvatting van de vrucht van de Geest. Liefde zoekt zichzelf niet, en staat zo recht tegenover ‘het vlees’. 

Zou je in je eigen woorden kunnen weergeven hoe de rest van de vrucht van de Geest geworteld is in de 

liefde? Wat houden de begrippen volgens jou in? (blijdschap/vrede/geduld/vriendelijkheid/goedheid/geloof/ 

zachtmoedigheid/zelfbeheersing) 

Vrucht van de Geest is niet een soort van snelkeuzemenu waarbij jij kunt kiezen wat je hebt of niet. Er zijn geen losse 

vruchten van de Geest. Hier gaat het om een negenvoudige vrucht die laten zien dat Jezus Christus leeft, Zijn Heilige Geest in 

ons is en ons verandert. Daarvoor moeten we dus wel in relatie zijn met Hem. Als jij kijkt naar je eigen leven: hoeveel 

investeer jij dan in de levende relatie met God?  

Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen? 

Een hele basale vraag die ik hier wil neerzetten. Juist omdat we aan het einde komen van een introductiecursus. Ik wil een 

stukje met je delen dat ik onlangs las in een boekje van David de Vos. Hij schrijft het volgende: 

De Bijbel zegt in Ef. 1:14 dat we de Heilige Geest hebben ontvangen als een voorschot op onze erfenis. Hij is een onderpand 

voor wat God ons nog zal geven. Hij is de garantie dat er nog iets groters komen gaat. Een onderpand wordt afgegeven als je 

een grote aankoop doet, maar nog niet de hele som voldoet. Je koopt bijvoorbeeld een huis en moet eerst tien procent 

aanbetalen. Dat is de garantie dat de rest van het geld ook komt. God belooft ons het eeuwige leven. Maar hoe weten we dat 

dat echt zo is? Ontvang de Heilige Geest .Hij is een voorproefje op wat komen gaat! Als jouw leven op aarde nog niet hemels 

is, ontmoet Hem dan. Zelfs in de meest duistere omstandigheden leidt Hij je, draagt Hij je, spoort Hij je aan en inspireert Hij 

je.  

De Bijbel zegt ook dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest tot aan de grote dag van de verlossing. Met andere woorden: 

Gods Geest is het brandmerk dat we bij Jezus horen en dat we wedergeboren zijn. Maar hoe ontvang je Hem dan?  

Twee voorwaarden 

De Here Jezus zegt daar iets heel moois over in Lucas 11:11-13. Er zijn twee voorwaarden om de Geest van God te 

ontvangen. Allereerst: je moet een kind van God zijn. En ten tweede: je moet erom vragen. 

In Handelingen 19:2 zie je daar een prachtig voorbeeld van. Paulus was in Efeze en ontmoette daar een aantal leerlingen. Hij 

vroeg hun: ‘Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?’ Ze antwoordden: ‘We hebben zelfs nog 

nooit gehoord van de Heilige Geest.’ Dus vroeg Paulus: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ Met de doop van Johannes zeiden ze. 

Maar Paulus legde uit: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen, een doop van bekering, 

maar hij zei dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich 

dopen in de naam van de Heer Jezus en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de Heilige Geest op hen naar. 

Twaalf mannen die nog niet eens wisten dat de Heilige Geest bestond, ontvingen de Heilige Geest als een cadeau. Het was 

een genadegave. Als je gelooft dat Gods Geest in je wil wonen en tot je wil komen, vraag er dan eenvoudig om. God belooft 

in Zijn Woord dat Hij je die genadegave graag wil geven, zoals een vader goede dingen aan zijn kind wil geven. Wees niet op 

zoek naar een kippenvelmoment, maar ontvang Hem in geloof. Helaas verwachten veel mensen een speciaal gevoel, 

waardoor ze soms teleurgesteld raken. Als je erom hebt gebeden, geloof dan dat je het ook ontvangen hebt en zie de 

uitwerking ervan in je leven. Gods Geest is zoveel meer dan een gevoel, hoewel Hij ook zeker in je gevoel betrokken wil zijn. 

Maar het maakt niet uit of je dat ervaart op het moment dat je om Hem vraagt, of pas later. Ga het contact met de Heilige 

Geest aan in plaats van te wachten op een gevoel. Wat je ontvangt, ontvang je door geloof. Als je eenmaal om Hem hebt 

gebeden, mag je geloven dat Gods belofte in werking is gezet. Kom in beweging en zie hoe God je leidt!  

 

 



Opdracht (te doen op eigen gelegenheid) 

Ik wil je graag een handreiking doen om je te helpen met het centraal stellen van de Heilige Geest en Zijn vrucht in jouw 

leven. Neem een schrift/kladblok/schrijfboekje die je de komende tijd voor deze opdracht gaat gebruiken. Je krijgt 9 

opdrachten. Je kunt bijvoorbeeld elke dag 1 opdracht doen, of om de dag. Laat er niet te veel tijd tussen zitten. Neem op 

iedere dag een uur de tijd om na te denken over een kenmerk van de vrucht van de Geest. Welke gedachten komen er in je 

op? Kun je voorbeelden benoemen waarop dit zichtbaar was in je leven? En kun je voorbeelden noemen waarop het niet is 

gelukt? Kun je dat ook verklaren? Schrijf je gedachten, je reflecties op. Wees eerlijk naar jezelf toe. Eindig ieder uur met een 

gebed. Vraag God om het roer over te nemen, je te veranderen, je te helpen. Nodig de Heilige Geest uit op die plekken waar 

het nog niet is gelukt. Erken de momenten dat het niet lukt en leg ze bij de troon van God neer. Dank God voor de zichtbare 

vrucht in jouw leven. Wanneer je alle 9 stappen hebt gedaan volgt moment 10. Op die dag neem je de tijd om alle reflecties 

door te lezen. Kijk ook terug op deze afgelopen periode en probeer te ontdekken waar de Heilige Geest aan het werk is 

geweest.  

Dag 1 – Liefde 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je zal helpen lief te hebben zoals Hij dat doet. 

Liefde: “En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, 

en God in hem” (1 Johannes 4:16). Door Jezus Christus is ons grootste doel om alle dingen in liefde te doen. 

“De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet 

ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de 

ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 

verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.“(1 Korinthiërs 13: 4-8). Probeer het geheel van 1 Korinthiërs 13 te lezen. 

Dag 2 – Blijdschap 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de vreugde van de Heere zal schenken. 

Blijdschap: “de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” (Nehemia 8:11). “terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 

Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen 

en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” (Hebreeën 12: 2) ). 

Dag 3 – Vrede 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de vrede zal schenken die alle begrip te boven 

gaat. 

Vrede: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5: 1). “De 

God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door 

de kracht van de Heilige Geest.” (Romeinen 15:13). 

Dag 4 – Geduld 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je geduld zal schenken in al je handelingen. 

Geduld: “… terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in 

alles te volharden en geduld te oefenen...” (Kolossenzen 1:11). “… in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door 

elkaar in liefde te verdragen” (Efeziërs 4:2). 

Dag 5 – Vriendelijkheid 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je een hart van vriendelijkheid zal schenken. 

Vriendelijkheid: We moeten leven “in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde 

liefde,in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de 

linkerzijde” (2 Korinthiërs 6:6-7). 

Dag 6 – Goedheid 

Lees en denk na over de Schriften hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de bekwaamheid zal geven om te doen wat goed is 

in de ogen van de Heere. 

Goedheid: “Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn 

goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt” (2 Tessalonicenzen 1:11). “want de vrucht van de Geest bestaat 

in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid” (Efeziërs 5:9). 

Dag 7 – Trouw / geloof 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de gave van het geloof zal geven en de gave om 

trouw te zijn zoals God Zelf trouw is aan al Zijn beloften. 

Trouw / geloof: “HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw 

raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.” (Jesaja 25:1). “… opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met 



kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont” (Efeziërs 

3:16-17). 

Dag 8 – Tederheid 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de wens zal geven om zachtaardig te zijn. 

Tederheid: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer 

terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking 

komt.”(Galaten 6:1). “… in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen” (Efeziërs 

4:2). 

Dag 9 – Zelfbeheersing 

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat je door de Heilige Geest zelfbeheersing kunt leren. 

Zelfbeheersing: “En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd 

kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 

broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.” (2 Petrus 1:5-7). 

Moge God je helpen terwijl je op weg bent om een christen te worden die gevormd is door de Geest van Christus. 

  

 


