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 Maar wat beleef je dan precies?

• De heilige Geest is nog steeds 

 onderbelicht en onbekend. Wie is 

 Hĳ ? Hoe functioneert de heilige 

 Geest in ons geloofsleven en hoe 

 verhoudt zich dat tot Vader en Zoon? 

• Via Alphacursussen wordt kennis-

 gemaakt met het werk van de 

 heilige Geest en deelnemers 

 willen er natuurlĳ k meer van weten.

• Protestantse christenen hebben 

 soms kritiek op christenen uit 

 Pinkstergemeenten en stellen 

 terecht de vraag waar het onder-

 scheid ligt tussen Geest en geest. 

Filmpjes
In voorgaande jaren werd er soms 

ook een DVD met fi lmfragmenten 

aangeboden. Dit seizoen is er een 

link naar ‘YouTube-fi lmpjes’, die 

bĳ  het thema passen en als opstap 

kunnen dienen voor het gesprek. 

Je kunt ze vinden op de website van 

het EW (www.ewv.nl/ggg2013fi lmpjes). 

Ga je gang 
Uit principe kennen we geen auteurs-

rechten op de GGG-materialen. Je 

mag het vrĳ  kopiëren voor gebruik 

in de Groei Groepen. Je kunt dus het 

materiaal per bĳ eenkomst kopiëren 

voor de deelnemers of je kunt alle 

deelnemers een boekje geven of 

laten aanschaffen. Gezien de beperkte 

kosten en de aantrekkelĳ ke vorm-

geving kunnen we ons voorstellen 

dat velen kiezen voor het laatste. 

Conferentie ‘Leven door de 
Geest’
In 2014 organiseren wĳ  voor deel-

nemers van de Groei Groepen een 

grote conferentie rondom ‘Leven 

door de Geest’. Wĳ  zullen dan ook 

meer onderwĳ s geven en ook zelf de 

kracht van de Geest kunnen ervaren. 

We vinden het fantastisch als je met 

elkaar naar deze conferentie komt. 

Voor meer informatie verwĳ zen we je 

naar de website www.ewv.nl

Ons gebed is dat dit materiaal tot 

zegen mag zĳ n voor de deelnemers 

aan de Groei Groepen en tot opbouw 

van de kerk in ons land. 

Namens de landelĳ ke werkgroep 

wens ik je Gods zegen toe.

Hans Maat

Directeur Evangelisch Werkverband

Voorwoord

Voor je ligt het nieuwe materiaal van de Gemeente Groei 
Groepen (GGG’s), ontwikkeld door het Evangelisch Werk-
verband binnen de Protestantse kerk in Nederland (EW). 
Het materiaal wordt je aangeboden in een handzaam boekje, 
uitgegeven in samenwerking met de Internationale Bĳ bel-
bond. Het thema is dit jaar ‘Leven door de Geest’. Naast dit 
deelnemersboekje is er ook een boekje met achtergronden 
voor de leiding van de Groei Groep.

Een bĳ zondere studie voor het komen-

de jaar! Als Evangelisch Werkverband 

vragen we nadrukkelĳ k aandacht voor 

het werk van de heilige Geest in ons 

leven en voor de kerk. Het jaarthema

is dan ook ‘Leven door de Geest’. Dit is 

niet vanzelfsprekend en we denken dat 

velen hier echt behoefte aan hebben. 

Daarbĳ  gaat het niet alleen om studie 

en praten over de Geest, maar om Hem 

te leren verstaan, zĳ n gaven te ontdek-

ken en de overweldigende kracht van 

God die ons ter beschikking staat na 

Pinksteren.

Kom heilige Geest
Toen in 2005 de Protestantse kerk in 

Nederland ontstond, eindigde de 

verklaring van eenwording met een 

gebed: ‘Kom heilige Geest - vernieuw 

uw kerk’. Het EW sloot hierbĳ  aan met 

een cursus in het Karpos Leerhuis over 

persoon en werk van de heilige Geest. 

Ze was zich bewust van het feit, dat de 

kerk bestaat uit mensen en dat geeste-

lĳ ke vernieuwing dan ook allereerst 

gestalte moet krĳ gen in het leven van 

mensen. De kerk is niet een organisatie 

of een gebouw, maar ze bestaat uit 

mensen, die in de Bĳ bel ‘levende 

stenen’ worden genoemd. 

Ook in de Gemeente Groei Groepen 

willen we ons richten op de persoon en 

het werk van de heilige Geest. Waarom 

is het zo’n belangrĳ k thema?

• Als de kerk in Nederland iéts 

 nodig heeft, is het misschien wel 

 de kracht van de heilige Geest. 

• Mensen willen vandaag de dag de

 waarheid proeven en beleven. 
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De visie van de Gemeente Groei Groep

Jezus zoekt leerlingen
Jezus zoekt leerlingen; niet alleen 

maar bekeerlingen! Deze gedachte 

is niet nieuw. Toch kan het goed zĳ n 

dit tot ons te laten doordringen. 

Het gaat Jezus erom, dat we als 

leerlingen van Hem leren leven in 

de kracht van de heilige Geest. 

Het gaat niet in de eerste plaats om 

wat we doen, maar om wie we zĳ n; 

om verandering in onszelf, in onze 

houding naar God en medemensen.

De kern van Jezus’ verkondiging 

wordt samengevat met de woorden: 

‘De tĳ d is aangebroken, het konink-

rĳ k van God is nabĳ : kom tot inkeer 

en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

(Marcus 1:15). Het koninkrĳ k van 

God komt en nu al mogen we er de 

tekenen van zien; nu al mogen we 

iets van dat koninkrĳ k ervaren 

doordat God ons zĳ n heilige Geest 

gegeven heeft als eerste gave.  

Jezus roept leerlingen om in zĳ n aan-

wezigheid dit rĳ k van God te ervaren 

en te leren dat rĳ k van God voor te 

leven. Het gaat er om dat wĳ  in Gods 

rĳ k - levend met Jezus, door zĳ n 

Geest - anders kunnen reageren dan 

wĳ  vanuit onszelf zouden doen. 

De weg van leerling zĳ n is dus een 

weg van verandering, waarin wĳ  

leren te zĳ n zoals we in Gods ogen 

bedoeld zĳ n - door Woord en Geest 

van God. Vanuit de aanvaarding door 

God zullen we leren groeien naar het 

beeld van Jezus. Dit is een proces 

van transformatie: verandering van 

ons innerlĳ k (denk er maar aan hoe 

de visser Simon leerde om de discipel 

Petrus te zĳ n).

Uiteraard willen alle activiteiten in 

een (wĳ k)gemeente bĳ dragen aan dit 

leerproces. Zo zal een kerkdienst een 

plek zĳ n waar Jezus en Gods rĳ k 

worden verkondigd. Maar Jezus deed 

meer dan verkondigen. Opvallend is 

dat Jezus twaalf leerlingen om zich 

heen verzamelde met de bedoeling 

om samen te zĳ n, hen toe te rusten 

en later hen uit te zenden. Juist in 

die groep konden de leerlingen hun 

vragen stellen over het onderwĳ s van 
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• Groeien in gemeenschap
In de GGG wordt de onderlinge 

gemeenschap opgebouwd. Dit 

gebeurt door het geloofsgesprek 

rondom de Bĳ bel (interactief de 

Bĳ bel lezen) en door de onderlinge 

band die groeit als sociaal gebeuren. 

We leven met elkaar mee. Zo vormen 

we een hechte gemeenschap. 

• Groeien in geloof
Het blĳ kt ook dat de GGG helpt om 

de navolging van Jezus concreter in 

te vullen. Het gesprek met anderen 

hierover kan stimuleren om een meer 

toegewĳ d discipel te zĳ n. Zo groeien 

we in ons geloof. 

• Groeien in getuigenis
Door met elkaar te praten over ons 

geloof leren we om vrĳ moediger 

met andersdenkenden het gesprek 

aan te gaan. Het is ook makkelĳ ker 

om vrienden of kennissen in een 

kleine, ongedwongen groep uit te 

nodigen om mee te komen praten. 

De GGG is dan ook ideaal om door 

middel van vriendschappen mensen 

bĳ  het evangelie te betrekken. 

Zo groeien we in getal en getuigenis. 

Leestip

Voor een meer uitgewerkte visie over 

opzet en organisatie van Gemeente 

Groei Groepen verwĳ zen we naar het 

boek ‘Kleine groepen - grote kansen’, 

ISBN 978 90.3230.778.2, verkrĳ gbaar 

bĳ  het EW voor € 5,00 (exclusief 

administratie- en verzendkosten).

Jezus. Ook kon Jezus hen in de groep 

aanspreken op hun gedrag. Zo kan 

juist de GGG een plek zĳ n waar wĳ  

de veiligheid vinden om onze aarze-

lingen en vragen met elkaar te delen 

- en uiteraard ook onze vreugden en 

bemoedigingen. 

De GGG kan een goede oefenruimte 

zĳ n om van elkaar te leren goed 

samen te leven. Om het anders te 

zeggen: leven in Gods rĳ k is zowel 

persoonlĳ ke transformatie als leren 

samenleven. In de kerk, de gemeente, 

het gezin van God, mogen we de 

aanwezigheid van Gods rĳ k ervaren 

(vergelĳ k Johannes 13:34,35). 

Omdat God een God is van gemeen-

schap (Vader, Zoon en Geest) is het 

aanleren van nieuwe gemeenschap 

van belang voor leerlingen van Jezus. 

Juist in een GGG kun je hier samen 

veel over leren!

Met liefde beleid maken
De uitdaging voor kerkenraad en 

predikant is om beleidsmatig na te 

denken over de opbouw van de 

plaatselĳ ke gemeente. Hoe bouwen 

we netwerken van mensen waar de 

liefde van Christus handen en voeten 

kan krĳ gen? Hoe zou het zĳ n als 

daarbĳ  de kleine groep tot uitgangs-

punt genomen wordt? 

Dr. Jan Hendriks, bekend door zĳ n 

boeken over gemeenteopbouw, 

spreekt van ‘ecclesiale groepen’ 

als het fundament van de kerk voor 

de komende decennia. De gemeente 

komt samen in huiskamers. 

Regelmatig komt ze ook samen in 

het grotere verband van de eredienst, 

bĳ  voorkeur wekelĳ ks. Ook Hans 

Eschbach schreef over de opzet, 

organisatie en functies van de GGG 

in het boek ‘Kleine groepen - grote 

kansen’, verkrĳ gbaar bĳ  het EW.   

Naar boven, naar binnen, 
naar buiten
Er is op veel manieren over de 

kernroeping van de kerk gesproken. 

Eén van die beelden is de drieslag: 

naar boven, naar binnen, naar buiten. 

Als gelovigen willen we groeien in 

onze relatie met God (boven), met 

elkaar (binnen) en met de samen-

leving (buiten). In de huiskamerkring 

kunnen die drie aspecten de volle 

aandacht krĳ gen. Binnen de Gemeente 

Groei Groep (GGG) spreken we over 

groei in geloof, gemeenschap en 

getuigenis. 
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Bĳ voorbeeld: Als jĳ  er zo over denkt, 

waarom ben je dan eigenlĳ k nog lid 

van de kerk?

3. Subgroepen
Als we in kleine groepen praten, is de 

beste methode dat ieder eerst kort 

zĳ n of haar mening geeft over dat 

wat aan de orde is. Verhinder dat 

één persoon zĳ n of haar mening 

geeft en de anderen daar over gaan 

discussiëren. Het kan helpen als ieder 

voor zich de gelegenheid krĳ gt een 

paar gedachten over het punt dat 

besproken wordt op papier te zetten en 

daarna rustig voor te lezen. Pas daarna 

kan iedereen, in een volgende ronde, 

een toelichting geven op wat is voor-

gelezen. Daarover ontstaat dan een 

gesprek door de hierboven genoemde 

‘open vragen’ te stellen.

4. Storing
Als er iets gezegd wordt of gebeurt 

dat je stoort, krop dat dan niet op. 

Maak duidelĳ k wat je stoort, desnoods 

door hardop te zeggen ‘storing’. 

Dan zal er tĳ d worden genomen om 

de storing rustig uit te praten.

5. Randgesprekken
Het kan voorkomen dat twee aan-

wezigen even fl uisterend commentaar 

geven over wat wordt besproken. 

Dat kan belangrĳ k zĳ n. Daarom kan 

de gespreksleider je vragen in de 

hele groep naar voren te brengen 

waarover je samen praat.

6. Gespreksleider
Beschouw de gespreksleider niet als 

de allesweter en jezelf als de niet-

weter. De gespreksleider heeft zich 

niet beschikbaar gesteld omdat hĳ /zĳ  

zichzelf als een grote bĳ belkenner en 

geloofsdeskundige beschouwt, maar 

omdat hĳ /zĳ  bereid is om samen met 

jou het groepsgesprek in goede banen 

te leiden. We zĳ n op een gezamen-

lĳ ke zoektocht naar Gods bedoeling 

voor ons leven vanuit de Bĳ bel, 

we kunnen dan ook van elkaar leren. 

7. Brengen én halen
Je komt om iets te brengen: je bĳ drage 

in het gesprek. Jouw ervaring, kennis 

en deskundigheid moet je niet achter-

houden. Maar dat is niet het enige, 

je komt ook iets halen. De anderen 

hebben ook in hun leven ervaringen 

en inzichten opgedaan. Ze zĳ n het 

overwegen waard, verrĳ k je ermee.

De opzet van de bĳ eenkomsten

In elk programma vind je een aantal 

‘standaardvragen’ die geschikt zĳ n 

voor alle groepen. Daarnaast vind 

je een aantal ‘keuzevragen’, 

aangegeven met een * sterretje. 

Die kun je gebruiken, maar ook 

overslaan. 

Er is dus keuzemogelĳ kheid binnen 

de GGG-programma’s. Ze worden met 

icoontjes aangegeven. Het is niet de 

bedoeling dat je altĳ d alles probeert 

te bespreken of te doen. Kĳ k wat er het 

beste past bĳ  de groep. 

Spelregels voor een goed 
Groei Groep gesprek
Hier volgen enkele aanwĳ zingen 

voor het gesprek in de Groei Groep. 

Lees ze aan het begin van de eerste 

avond gezamenlĳ k door en vraag of 

ieder ermee instemt om het gesprek 

aan de hand van deze gespreksregels 

te voeren.

1. Sfeer
We komen bĳ een in een persoonlĳ ke 

sfeer, als een soort ‘gezin’ waarin 

we elkaar aanvaarden en vertrouwen.

De persoonlĳ ke dingen die we elkaar

toevertrouwen dienen binnen de 

groep te blĳ ven. Help dus mee en 

zorg ervoor dat wat vertrouwelĳ k 

wordt geuit, niet naar buiten komt.

2. Open vragen
We komen bĳ een om een bĳ drage te 

leveren aan elkaars geestelĳ ke groei, 

aan de onderlinge gemeenschap en 

aan de groei in getal. Het gaat er 

dus niet om elkaar vliegen af te 

vangen of aan te vallen, we willen 

elkaar leren kennen. Daartoe kunnen 

de volgende vragen helpen:

• Kun je daarover nog wat meer 

 vertellen?

• Wil je dat nog wat verduidelĳ ken?

• Heb je daarover altĳ d zo gedacht?

• Hoe voel jĳ  je daarbĳ ?

Dit zĳ n ‘open vragen’, hiermee wil 

de vrager een duidelĳ ker inzicht in 

datgene wat gezegd is. Daartegenover 

staan ‘suggestieve vragen’. Dat zĳ n 

vragen waar een bewering of een 

aanval in zit en waar de vrager niet 

echt benieuwd is naar het antwoord.
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Groei versterken in triades

Triades kunnen ontstaan vanuit de GGG. Het kan goed zĳ n 
om persoonlĳ ke gesprekken binnen de GGG te voeren in 
kleinere groepen van 3 of 4 personen. Die groepen kunnen 
er voor kiezen om elkaar ook buiten de GGG te zien. Ook kun 
je een triade vormen met twee of drie mensen die je zelf 
uitkiest.

Triades zĳ n gericht op concretisering. 

In een triade praat je gericht door 

over vragen als: ‘Wat denk je dat God 

jou duidelĳ k probeert te maken de 

laatste tĳ d?’ en ‘Hoe denk je hier 

vorm aan te kunnen geven?’ De triade 

is erop gericht elkaar verder te helpen 

in de concrete uitwerking van ideeën 

naar (goede) daden. Uiteraard komen 

hierbĳ  ook ter sprake alle aarzelingen 

en obstakels (ook in het gevoel) 

die een rol (kunnen) spelen om tot 

handelen over te gaan. Voorbede 

voor elkaar is hierbĳ  van groot 

belang! 

Als een triade verbonden is met een 

GGG, dan ligt het voor de hand de 

thema’s van de GGG ook in de triade 

te bespreken. Bĳ  de hoofdstukken in 

het deelnemersboekje zĳ n daarom 

triadeteksten opgenomen.

Leestip

Het Evangelisch 

Werkverband heeft een 

gratis folder beschik-

baar over triades, 

ook wel gebedstrio’s 

genoemd. Daarin lees 

je meer over: Wat zĳ n 

gebedstrio’s? Hoe zet 

je een gebedstrio op? Waar bid je 

voor? Waarom (maar) drie bidders? 

Deze en andere vragen worden in 

deze informatieve folder beantwoord.

Greg Ogden schreef een goed boek 

over triades: ‘Van harte leerling van 

Jezus’ (Uitgeverĳ  Navigator Boeken; 

224 pag., € 17,95. ISBN 9789076596440)

Richard Foster schreef erover in 

‘Het feest van de navolging’ 

(Uitgeverĳ  Ekklesia, 192 pag. € 15,90. 

ISBN 9789075569025)

8. De baas
Al heeft de gespreksleider in de 

groep een aparte rol te vervullen, 

je bent in de groep de baas over 

jezelf. Dat betekent dat je zelf 

bepaalt wát je zegt en óf je wat zegt. 

Je laat je dat niet opdringen door 

anderen en je geeft anderen ook de 

ruimte om zelf te bepalen wat ze 

willen vertellen. Zwĳ g ook niet te 

gauw en denk niet dat anderen het 

beter kunnen zeggen dan jĳ  of dat 

hun inbreng beter zou zĳ n dan die 

van jou. Jouw eigen bĳ drage is 

uniek, niemand anders kan de 

dingen zo zeggen als jĳ  het doet. 

9. Zeg ‘ik’
Druk je bĳ  voorkeur uit in wat je zelf 

voelt, ervaart en beleeft. Geef daarvan 

niet de ander de schuld. Dus wel: 

‘Ik kan niet tegen zulke uitspraken’ 

maar niet: ‘Jĳ  maakt altĳ d van die 

kritische opmerkingen’. Je spreekt 

voor jezelf. Dus niet: ‘Iedereen weet 

natuurlĳ k wel dat…’, maar: ‘Ik vind 

dat…’

10. Waarom doen we het?
Ten diepste komen we samen in de 

GGG omdat we willen groeien in het 

kennen van God. We onderzoeken 

met elkaar de diepte, de hoogte 

en de breedte van Gods liefde. 

We komen bĳ een om te bouwen aan 

elkaars geloof, aan de onderlinge 

band. Verlies dat doel niet uit het 

oog en vraag je na afl oop van de 

bĳ eenkomst regelmatig af of dat 

hoge doel ook werkelĳ k gediend is. 

Dat is spannend, maar wel de moeite 

waard.

Het Evangelisch 

Werkverband heeft een 

gratis folder beschik-

baar over triades, 

ook wel gebedstrio’s 

genoemd. Daarin lees genoemd. Daarin lees 

je meer over: Wat zĳ n 

gebedstrio’s? Hoe zet 

je een gebedstrio op? Waar bid je je een gebedstrio op? Waar bid je 
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0. Kennismakingsbĳ eenkomst 

Ontmoeting

We staan op de rand van een nieuw seizoen, ook voor de Gemeente 

Groei Groepen. Sommigen van ons kennen elkaar al, anderen zĳ n 

nieuw. Laten we beginnen met een kennismakingsspel.

Kennismakingsspel

We gooien om beurten de dobbelsteen en vertellen iets over de 

volgende onderwerpen:

1. Mĳ n hobby

2. Bĳ  mĳ  thuis

3. Mĳ n vakantie

4. Mĳ n werk/school

5. Mĳ n geloof 

6. Mĳ n verwachting voor dit jaar

Lied & gebed

In de Gemeente Groei Groepen willen we het komende jaar nadenken 

over het thema ‘Leven door de Geest’. Gezang 477 uit het Liedboek 

voor de Kerken geeft dit verlangen weer: ‘Geest van hierboven, leer 

ons geloven!’ We kunnen het lied zingen of de tekst voorlezen. 

Introductie van de Gemeente Groei Groepen

De Gemeente Groei Groep wil een gezamenlĳ ke avontuur zĳ n en daarbĳ  is de 

Bĳ bel een soort ‘reisgids’. We gaan dit jaar nadenken over de heilige Geest: 

wie is Hĳ , wat doet Hĳ , wat ervaar ik daarvan? Misschien is dat onderwerp 

onbekend voor je: geweldig! Want we willen ons laten verrassen tĳ dens de 

zoektocht naar wie de Geest is en wat Hĳ  in ons leven kan doen. 

• Waar denk jĳ  het eerste aan bĳ  het horen van de naam ‘heilige 

 Geest’? 

• Zĳ n er dingen waar je naar uitkĳ kt of waar je tegenop ziet in de 

 GGG?

Voor in het boekje wordt iets geschreven over de visie van de Gemeente 

Groei Groepen. We willen groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis.

• Wat spreekt jou het meeste aan in de visie, zoals die voor in het 

 boekje beschreven wordt? 

De kwaliteit van onze bĳ eenkomsten hangt af van onze gezamenlĳ ke inzet. 

Kĳ k eens naar de ‘spelregels’ die je voor in dit boekje omschreven vindt. 

• Zĳ n er vragen of opmerkingen die je wilt delen over deze spelregels? 

Afronding
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1. De heilige Geest?

  Nooit van gehoord!
 

Ontmoeting

Welkom op deze eerste bĳ eenkomst van de Gemeente Groei Groep! 

Dit jaar willen we nadenken over de persoon en het werk van de heilige 

Geest. Maar laten we eerst tĳ d nemen om elkaar te ontmoeten: wie zĳ n 

er nieuw in de groep? Wat hebben we beleefd in de afgelopen tĳ d? 

Lied & gebed

Over de heilige Geest zĳ n veel liederen geschreven in de loop der 

eeuwen. We kunnen er samen een zingen, bĳ voorbeeld gezang 239 of 

250 uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) of Evangelische Liedbundel 

(ELB) 153.

Introductie op het thema

Als christen geloven we in God de Vader, die alles geschapen heeft. 

We geloven in God de Zoon, die verlossing voor ons gebracht heeft. 

We geloven ook in de heilige Geest. Maar: 

• Wat weten we eigenlĳ k van de heilige Geest? 

• Wat ervaar jĳ  van de heilige Geest? 

Als een introductie op de persoon van de heilige Geest kun je heel goed 

het fi lmpje bekĳ ken, dat te vinden is op de website van het Evangelisch 

Werkverband: www.ewv.nl/ggg2013fi lmpjes 

* De heilige Geest wordt vaak omschreven in symbolen, bĳ voorbeeld

 als een duif. Aan welk symbool denk jĳ  bĳ  de Geest? Laten we dat 

 tekenen of schilderen! 

In gesprek met de Bĳ bel

In Handelingen 18 lezen we over Apollos, een bekeerde Jood, die geestdriftig 

over Jezus spreekt. Hĳ  leeft in Efeze waar hĳ  een kring van leerlingen om 

zich heen verzamelt. Apollos weet veel over Johannes de Doper en over Jezus, 

deze kennis deelt hĳ  met zĳ n volgelingen. Alleen heeft hĳ  nog nooit gehoord 

van de heilige Geest, die uitgestort was op het pinksterfeest. Daarover kan 

hĳ  de nieuwe gelovigen in Efeze dus niets vertellen. 

Als Apollos vertrekt naar Korinte, arriveert Paulus in Efeze. Hĳ  is blĳ  om daar 

een aantal leerlingen van Apollos te ontmoeten. Hoe dat gesprek verloopt 

ontdekken we in het boek Handelingen.

We lezen Handelingen 19:1-12

1. ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie tot het geloof 

kwamen?’ Een rechtstreekse vraag van Paulus. Als hĳ  aan jou gesteld 

zou worden, wat zou je dan antwoorden en waarom? 

2. De leerlingen in Efeze weten zelfs niet van het bestaan van een heilige

Geest. Het is geen onwil, maar onkunde, er was niemand om het hun 

te vertellen. Waar en hoe herken je vandaag de dag onkunde over de 

heilige Geest? 

3. De leerlingen waren al gedoopt met de doop van Johannes, nu worden 

 ze gedoopt in de naam van Jezus. Wat is het verschil? 
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4. We lezen dat de groep bestaat uit ‘ongeveer twaalf mensen’, 

 waarom zegt Paulus niet gewoon dat het er elf of dertien waren? 

5. Bĳ  veel joodse toehoorders gaat de boodschap van Paulus er niet in. 

 Er ontstaat een breuk met de synagoge. Vandaag de dag wordt er 

 in bepaalde kringen gedacht dat de kerk in de plaats van Israël is 

 gekomen. Klopt dat? Waarom (niet)? 

6. Paulus is geen krachtpatser (zie 2 Korintiërs 12:7-10). Toch gebeuren

 er de meest fantastische wonderen. Hoe komt dat, denk je? Zou zoiets 

 vandaag ook nog mogelĳ k zĳ n? 

* Graven

In vers 6 worden twee kenmerken omschreven van het werk van de Geest

in de gelovigen: ze spreken in klanktaal en ze profeteren. Lees ook eens 

1 Korintiërs 13:1 en 14:1-20.

• Wat is klanktaal? Wat weet je er van?

• Wat is profetie? Wat weet je er van?

In de praktĳ k

In Handelingen 1:8 en 14 zien we de belofte van de heilige Geest, maar 

ook de manier waarop de leerlingen in de praktĳ k omgaan met die belofte: 

vurig en eensgezind wĳ den zĳ  zich aan het gebed. Zo vindt de Geest hen 

op de pinksterdag: biddend. 

Hoe zou de Geest ons vinden, verlangen we naar de vervulling met de 

heilige Geest? Hoe kunnen wĳ  er met en voor elkaar om bidden? 

* Doen

De pinksterbeweging heeft de kerk opnieuw bepaald bĳ  het belang van 

kennis en ervaring met de persoon en het werk van de heilige Geest. 

In de vorige eeuw gaf dat veel afstand tussen kerk en pinkstergroepen. 

De afgelopen jaren is er wederzĳ ds schuldbelĳ denis geweest en zoekt men 

elkaar op. Hoe zou het zĳ n om als groep eens een bĳ eenkomst van een 

echte pinkstergemeente bĳ  te wonen (dus niet een wat meer gangbare 

evangelische gemeente) en na afl oop met elkaar hierover na te praten? 

Gebed

Dit was de eerste van een serie bĳ eenkomsten, waarin we willen ontdekken 

wie God de heilige Geest is en wat Hĳ  in ons leven kan en wil doen. Laten we 

bidden, dat we met elkaar mogen groeien in onze relatie met Hem. 

* Aanbidding 

Zĳ n de werkstukken uit de introductie al af? Aanbid God door de heilige 

Geest zo mooi mogelĳ k te ‘vereeuwigen’ op papier. Schilder of teken al 

biddend.

Triadeteksten

• Efeziërs 1:13,14

• Efeziërs 6:17,18


