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Intro

Dit is het derde deel uit de serie Samenspraak. De eerste vier delen 
gaan achtereenvolgens over God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest 
en het leven als christen.

Dit werkboek gaat over de Geest van hierboven. De Geest is God en 
gidst je door dit leven. Hoe doet Hij dat? En wat betekent dat voor 
jouw leven? Doel van deze Samenspraak is om samen vanuit de Bijbel 
met elkaar in gesprek te komen over je leven vandaag. Het motto is: 
Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik 
al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven (Kolossenzen 
3:16 bgt). Elke bijbelstudie is ook gericht op jezelf: Hoe wordt jouw 
leven gevormd en geleid door de Geest? Wat vind jij zelf van Hem 
en hoe ga jij met Hem om? Een gesprek wordt immers pas een echt 
gesprek als je je hart en je leven openstelt voor elkaar. En zo kun je 
elkaars wijsheid en goede raad gebruiken. 

We gaan in dit werkboek in op drie thema’s rond de Heilige Geest:
• Kompas of Gids?
• Eén voor allen, allen voor Eén.
• Uniform of casual?
De thema’s kun je bespreken in een bijeenkomst van je kring, bijbel-
studiegroep of vereniging, of gebruiken bij een gemeentethema. 
Bij de start plaatsen we het thema midden in je leven van alledag en 
formuleer je vragen waarop je antwoord wilt hebben. Daarna volgen 
drie bijbelstudies die het thema belichten vanuit de Bijbel. Je kunt 
bij elke bijbelstudie kiezen uit een aantal werkvormen. Ze dagen je 



uit het gesprek te voeren op het niveau van hoofd, hart en handen. 
Zo ga je samen op zoek naar antwoorden en vorm je je mening vanuit 
verschillende perspectieven. 
In de Gebruiksaanwijzing achter in dit werkboek lees je hoe je elke 
bespreking kunt aanpakken. Je kunt het hele werkboek in negen bij-
eenkomsten behandelen. 
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Thema 1: 
Kompas of Gids?

De start

Wie is God de Vader? Op die vraag weet je zeker een antwoord te 
geven zoals: Hij zorgt elke dag voor mij. En op de vraag wie Jezus is, 
schiet je ook wel iets te binnen: Hij heeft mij zo lief dat Hij zijn leven 
voor mij gaf. Maar wat nu als iemand je vraagt wie of wat de Heilige 
Geest is? Wat zeg je dan? En doet de Geest ook iets in jouw leven? Zo 
ja, wát dan? 

Opdracht
Bekijk de foto’s op de volgende bladzijde.
• Kies de foto die volgens jou het meest zegt over de Heilige Geest. 

Deel met elkaar waarom je juist deze foto kiest.
• Kies ook een foto die jij niet of nauwelijks vindt passen bij de 

Heilige Geest. 

Vragen
Formuleer samen vragen rond het thema ‘Kompas of Gids?’. Gebruik 
daarbij jullie opmerkingen bij de foto’s. Noteer je eigen vragen. Aan 
het einde van dit thema komen we op deze vragen terug.
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Bijbelstudie 1

Wie of wat is de Heilige Geest?

Vraag vooraf (plenair)
Wat maakt het voor jou uit of de Geest wel of niet bestaat?

Lees samen Johannes 14:15-17, 25-26
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de 
Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij 
je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ont-
vangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 
wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (…) Dit alles zeg 
ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de 
heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles 
duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie 
gezegd heb.

Leessleutel (individueel en in tweetallen)
• Herlees het bijbelgedeelte voor jezelf. Wat zegt Jezus over de 

Heilige Geest? 
• Wissel uit met een buur.

In Johannes 14 lezen we de afscheidswoorden van Jezus. Hij vertelt 
zijn leerlingen dat Hij niet lang meer bij hen zal zijn, maar dat de Hei-
lige Geest in zijn plaats komt. Als Jezus het in vers 16 en 17 over de 
Geest heeft, dan vallen meteen twee dingen op:
• Jezus laat er geen twijfel over bestaan: de Heilige Geest is een 
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persoon. Een ‘Hij’, niet een ‘het’. Samen met de Vader en de Zoon, 
vormt de Geest de God Drie-in-één. Ze horen bij elkaar en zijn niet 
los verkrijgbaar.

• De Heilige Geest wordt hier ‘pleitbezorger’ genoemd. In andere 
vertalingen lees je ‘trooster’, ‘helper’, ‘advocaat’. Dat zijn allemaal 
verschillende vertalingen van het grondwoord para-kletos: letterlijk 
betekent dat ‘hij die erbij geroepen wordt’. Net zoals Jezus, die 
ándere parakleet, er door God de Vader ‘bij was geroepen’ om de 
wereld te redden. Zo roept Jezus nu de Heilige Geest erbij. 

Maar wat moesten die discipelen nu met de Heilige Geest? Ze hadden 
liever dat Jezus in hun buurt bleef! Maar wat nu zo geweldig is aan de 
Geest: Hij komt veel dichterbij dan Jezus ooit kan komen. En dat legt 
Jezus hun uit in vers 17: ‘Hij woont in jullie en zal in jullie blijven’. De 
Heilige Geest is dus in jou. Dat betekent dat jij er nooit alleen voor 
staat in je leven. Hij moedigt je aan als een supporter, als een helper 
en vriend die alles voor je overheeft. De Heilige Geest is bij jou en 
laat je niet alleen.

Wanneer de Geest ín jou is, gaat Hij met je aan de slag. Hij is als een 
stoplicht in je hoofd. Hij springt op rood als je de verkeerde kant op 
gaat met je leven. Hij springt op oranje als je in de gevarenzone komt 
en Hij springt op groen als je op de goede weg zit. Langzaam maar 
zeker verandert Hij je hart, je denken en je doen, zodat je steeds meer 
op Jezus gaat lijken. Klassiek gezegd: de Heilige Geest heiligt jouw 
leven. Hoe dan? 
• Je wordt een vriend van de waarheid. In vers 17 wordt de Heilige 

Geest ‘de Geest van de waarheid’ genoemd. En als de Geest van 
de waarheid dus in jou is, dan ontdek je dat je zelf niet altijd de 
waarheid spreekt: soms een leugentje om bestwil of een leven met 
geheimen. Maar nu de Geest in jou woont en werkt, botst dat. Je 
leugens moeten eruit! 

• Je krijgt voelsprieten. Doordat de Geest van de waarheid in je leven 
werkt, begin je langzaam maar zeker ook veel scherper te zien dat 
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de wereld om je heen vol onwaarheid zit. Daar geeft Hij je voel-
sprieten voor, je wordt fijngevoeliger. Leugenachtigheid, ontrouw, 
ellebogenwerk, roddel… het gaat je steeds meer dwarszitten – 
omdat de Geest in jouw hart aan het werk is, word je daar gevoelig 
voor.

• Je begrijpt steeds meer. In Johannes 14:26 staat dat Hij jou alles 
duidelijk zal maken en je alles in herinnering zal brengen wat 
Jezus gezegd heeft. Oftewel: de Heilige Geest laat je meer en meer 
de waarheid over Jezus inzien. Zodat het kwartje valt en je de kern 
van het evangelie gaat begrijpen. 

Als je zo over Jezus’ woorden in Johannes 14 nadenkt, ontdek je hoe 
overweldigend het is dat de Heilige Geest ons gegeven wordt. Ook wij 
mogen de Geest ontvangen. Want ieder die gelooft in Jezus Christus, 
ontvangt zijn Heilige Geest. 

Werkvormen 

Kies uit de volgende werkvormen een aantal die jullie bij je bijeenkomst 
willen gebruiken.

¿ Doorpraten (plenair)

Ga met elkaar in gesprek over de bijbeluitleg.
• Wat heeft je geraakt? 
• Wat is nieuw voor je? 
• Waar heb je vragen bij? 

¿ Dieper graven (in een kleine groep)

Ook in het Oude Testament speelt de Heilige Geest een rol van bete-
kenis, maar nog niet zo persoonlijk als in het Nieuwe Testament. Zoek 


