
 
Bijbelstudie 

Vervulling met de Heilige Geest 

Bijbelstudie over de rol van de Heilige Geest in het leven van een Christen. 

  

Titel Vervulling met de Heilige Geest 
Laatst bijgewerkt dinsdag 28 oktober 2014 
Auteur(s) Steven Verkuil 
Doelgroep Groep van 2-8 mensen 
Lengte 1 á 2 keer een blok van 3 uur 
Categorie Thematisch 
Trefwoorden Heilige Geest, kracht, koninkrijk 
Bronnen - De Bijbel, NBV vertaling 

- “Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest” isbn 9789075226935 
- Bijbelstudies Heilige Geest op http://navigatorsstudenten.nl 

Meenemen Neem de volgende dingen mee naar de Bijbelstudie: 
- Stevig en groot doorzichtig glas 
- Stenen (stuk of 5) die in het glas passen 
- Kan water 
- Afwasteil 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bij deze Bijbelstudie hoort een voorbereiding die 2-3 uur duurt. 

Stuur deze ruim van tevoren naar je bijbelstudiegroep. 



Voorbereiding 

 

Deze Bijbelstudie vereist een stevige voorbereiding van alle mensen in je studiegroep zodat we op 

de avond veel van elkaar en van God kunnen leren. Stuur de voorbereiding uit Appendix A samen 

met de onderstaande voorbereidingsvragen op naar je bijbelstudiegroep. De voorbereiding kost in 

totaal 2-3 uur per persoon. Vraag je groep om de voorbereiding uitgeprint of uitgeschreven mee te 

nemen. 

De voorbereiding bestaat uit een OBT studie van 1 kor 12 en het beantwoorden van een aantal 

vragen. De OBT methode is een studiemethode om een Bijbeltekst aandachtig door te lezen en te 

begrijpen. Appendix A bevat zowel een uitleg van de OBT methode als schrijfruimte om deze toe te 

passen op de gegeven Bijbeltekst. 

Stuur de volgende vragen naar je bijbelstudiegroep, eventueel aangevuld met vragen die je er zelf bij 

hebt bedacht: 

- Bedenk 1 vraag over de Heilige Geest voor de rest van de groep. Deze vraag kan zijn na 

aanleiding van het bestuderen van 1 kor 12 of een andere Bijbeltekst. Zorg dat je zelf het 

antwoord op je eigen vraag weet. 

- Schrijf eens iets op over jouw ervaring(en) met de Heilige Geest. 

- Wat is de rol van de Heilige Geest in je leven tot nu toe geweest? 

- Wat zou je komende tijd willen ontvangen van de Heilige Geest? 

  



Opening van de Avond 

 

 

 

 

Het is belangrijk om te weten waar de rest van je groep staat voordat we kunnen beginnen. Laat 

iedereen kort zijn antwoord op de volgende twee voorbereidingsvragen delen. Neem 5 minuten per 

persoon de tijd. Afhankelijk van de tijd kun je toestaan dat mensen doorvragen. 

- Welke ervaringen heb jij met de Heilige Geest gehad?  

(Opmerking: mochten mensen hier geen antwoord op hebben, dan is dat geen probleem). 

- Wat is de rol van de Heilige Geest in je leven tot nu toe geweest? 

Benoem dat we het aan het eind van de avond zullen hebben over wat je nog graag zou willen 

ontvangen van de Heilige geest. Mochten mensen hier in de voorbereiding nog geen antwoord op 

hebben bedacht, vraag dan om gedurende de avond na te denken over de vraag: 

- Wat zou je komende tijd willen ontvangen van de Heilige Geest? 

 

Persoon en Kracht 

 

De Heilige Geest is zowel een persoon (onderdeel van de Drie-eenheid) als een kracht. In de Bijbel 

word de Heilige Geest door Jezus aangesproken als een ‘Hij’ (joh 16:13,14) en zegt de Heilige Geest 

zelf ‘Ik’ (Hand 13:2). Daarnaast zijn er in de Bijbel vele eigenschappen over de Heilige Geest te 

vindend die toekomen aan een persoon.  

 

 

 

  

  

Open met gebed. Nodig de Heilige Geest uit om aanwezig te 

zijn en ons nieuwe inzichten te leren. 

  

Denk kort met elkaar na welke eigenschappen van de Heilige 

Geest als persoon je met je groep kunt bedenken. 



Enkele eigenschappen: 

- De Heilige Geest heeft Verstand (1 Kor 2:10-12) 

- De Heilige Geest kent een wil (1 Kor 12:11) (tekst uit de OBT voorbereiding) 

- De Heilige Geest heeft een gevoel (Ef 4:30) 

- De Heilige Geest spreekt (Hand 13:2) 

- De Heilige Geest getuigt (Joh 15:26) 

- De Heilige Geest bidt (Rom 8:26-27) 

- De Heilige Geest onderwijst (Joh 14:26) 

- De Heilige Geest leidt (Marc 1:12) 

- De Heilige Geest roept (Hand 13:2) 

- De Heilige Geest zendt (Jes 48:16) 

- De Heilige Geest woont (1 kor 3:16) 

- De Heilige Geest doet wonderen (Rom 15:19) 

- De Heilige Geest kan bedrogen worden (Hand 5:3-9) 

- De Heilige Geest kan weerstaan (Hand 7:51) 

- De Heilige Geest kan gelasterd worden (Mat 12:32) 

Daarnaast zijn er nog een aantal goddelijke eigenschappen: 

- De Heilige Geest is eeuwig (Heb 9:14) 

- De Heilige Geest is alomtegenwoordig (1 Kor 6:19) 

- De Heilige Geest is almachtig (Rom 15:19) 

- De Heilige Geest is levenschenkend (Joh 6:63) 

- De Heilige Geest is alwetend (1 kor 2:11) 

Note: bovenstaande eigenschappen en Bijbelverwijzingen komen grotendeels uit hoofdstuk 4 van 

“Hoe wordt ik vervuld met de Heilige Geest” door Willem J. Ouweneel. 

Als we deze kenmerken bestuderen kunnen we zien dat de Heilige Geest een persoon is. Als we 

echter verder in de Bijbel kijken dan zien we ook dat de Heilige Geest een kracht is. (Luc 24:49, Hand 

1:8, 1 kor 12:6). We vinden in de Bijbel een vijftal metaforen voor de Heilige Geest als kracht. Een 

voorbeeld is bijvoorbeeld water (Jes 44:3).  

 

 

 

 

 

 

  

Bedenk met elkaar wat de andere 4 metaforen voor de Heilige 

Geest zijn. 



1. Lucht (Hand 2:2) 

De betekenis van het Hebreeuwse woord voor Geest roeach en het Griekse woord voor 

Geest pneuma is `luchtstroom`. 

2. Water (Jes 44:3) 

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft” (Joh 7:38-39). 

3. Vuur (Mat 3:11) 

Bij de uitstorting van de Heilige Geest  (in Hand 2) waren ‘tongen als vuur’ op de gelovigen 

zichtbaar. 

4. Olie (1 Sam 16:13) 

We kunnen gezalfd worden met de Heilige Geest (2 kor 1:21-22). 

5. Wijn (Hand 2:4,13) 

‘Wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest’ (Ef 

5:18).  

 

Vervulling met kracht van de Heilige Geest 

 

Kenmerkend aan een kracht (en aan de bovenstaande metaforen) is dat je er telkens veel of weinig 

van kan hebben. Water kan een brede rivier zijn, maar ook een kleine regen of dauw. Vuur kan een 

klein vlammetje zijn of een enorme bosbrand. Van een kracht kun je dus veel of weinig hebben. De 

Bijbel spreekt soms ook over de Heilige Geest in termen van hoeveelheid. 

- God schept de Geest in overvloed (joh 3:34) 

- De Geest kan uitgedoofd worden (1 Tess 5:19) 

De Heilige Geest is dus een kracht die in ons leeft. Zoals we in 1 kor 12:13 lezen heeft iedereen die 

kracht ontvangen: 

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één 

Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 

Echter ervaren we niet altijd even veel van deze kracht. 

- Hoe kan het dat je niet altijd wat van de Heilige Geest ervaart in je leven terwijl je toch de 

Heilige Geest ontvangen hebt?  

Dat kan komen door blokkades, zonden, het feit dat je misschien diep van binnen niet 

openstaat voor een radicaal leven met God of anderzijds. 

 

(Opmerking: beeld dit als volgt uit. Vul het glas met schone stenen, en daarna tot de rand 

met water. Het glas is een beeld van een persoon, en het water de Heilige Geest. De Heilige 

Geest vult de persoon altijd aan, maar dringt zich niet op. Het is jouw verantwoordelijkheid 

om de stenen eruit te halen zodat je meer van de kracht van de Heilige Geest ontvangt. Des 

te minder stenen in het glas, des te meer de kracht van de Heilige Geest in je kan werken. 



Lichaam van Christus 

In dit tweede deel gaan we aan de slag met de Bijbeltekst 1 Kor 12 die als voorbereiding is 

rondgestuurd. We gaan samen ontdekken wat de uitwerking is van de kracht van de Heilige Geest. 

 

 

 

 

NOTE: je mag er vanuit gaan dat iedereen 1 kor 12 goed kent en thuis uitvoerig bestudeerd heeft. De 

voorbereiding bestond immers uit een OBT studie over deze tekst.  

- Welke dingen vielen op bij het lezen/bestuderen van deze tekst? 

(Opmerking: zie de stap “Herschrijven” van de OBT voorbereiding) 

- In de voorbereiding is iedereen gevraagd om een vraag te bedenken over de Heilige Geest 

uit de Bijbeltekst 1 kor 12 of een andere tekst. Belangrijk was dat mensen zelf het antwoord 

wisten op hun eigen vraag. Geef een tweetal mensen de gelegenheid hun vraag te stellen. 

- Wat brengt de Heilige Geest in mensen te weeg? 

> Erkennen dat Jezus de Heer is (v3) 

> Uitingen van bijzondere kracht (v6) 

> Ontvangen van gaven : Verkondigen van wijsheid, overdragen van kennis, groot geloof, 

gave om te genezen, kracht om wonderen te verrichten, profeteren, onderscheiden van wat 

wel en niet van de Geest afkomstig is, klanktaal spreken, klanktaal uitleggen. 

> … 

- Waarom werkt de Heilige Geest in mensen? 

Ten opbouw van de gemeente (v7).  

Boven deze tekst staat in de NBV vertaling “Vele gaven, één Geest”. Echter gaat een groot gedeelte 

van 1 kor 12 over het lichaam van Christus (v12-27). Blijkbaar staan de gaven van de Heilige Geest in 

nauw verband met het lichaam van Christus (= gemeente). 

Paulus leert ons dat een lichaam uit verschillende leden bestaat en dat we alle leden nodig hebben. 

Ofwel: alle christenen met hun individuele karakters en gaven zijn onderdeel van de grote gemeente 

van God (v13, 27-28). God zelf heeft voor iedereen een plek bestemd (v18) en door de Heilige Geest 

mogen we bijdragen aan deze gemeente (v7). 

 

 

 

 

  

Lees samen 1 kor 12. Vraag iedereen een deel hardop voor te 

lezen. Gebruik als het kan verschillende vertalingen.  

  

Vers 12-27 gaan over het Lichaam van Christus, de gemeente. 

Welke eigenschappen lees je over deze gemeente? 



Het Lichaam van Christus is een eenheid die bestaat uit vele delen. Wij zijn onderdeel van dit 

lichaam. Deze eenheid is gevormd door de doop in één dezelfde Geest. Iedereen is dus van 

dezelfde Geest doordrenkt. De gemeente bestaat uit mensen van verschillende afkomst en status. 

We hebben elkaar nodig en iedereen heeft zijn eigen plaats (oog = om te zien, oor = om te horen, 

voet = om te lopen, …). God is betrokken met iedereen en Hij heeft jou op je plek gezet. De delen 

die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk, en waarvoor we ons schamen, behandelen we met 

respect. Het lichaam is een samenhang waarbij alle delen elkaar met zorg omringen. Wanneer 

iemand lijd, dan delen we in dat lijden. Wanneer iemand goed behandeld wordt dan delen we in de 

vreugde. 

 

Toepassing 

 

Denk met elkaar na over de volgende vragen: 

- Wat is jouw plaats in het lichaam van Christus? 

(Opmerking: dit is een persoonlijke vraag m.b.t. het hier en nu. Probeer door theoretische 

antwoorden heen te prikken). 

- Welke principes heb je uit 1 kor 12 geleerd? 

(Note: zie de OBT voorbereiding “principes formuleren”) 

- Wat zou je de komende tijd willen ontvangen van de Heilige Geest? 

(Dit kan gaan over een bediening, of iets van de bovengenoemde dingen). 

(Note: dit was een voorbereidingsvraag en overlapt met OBT “oefening bedenken”). 

 

 

 

 

 

 

  

Neem de tijd om af te sluiten in gebed. Bid voor elkaar en vraag 

de Heilige Geest te voorzien in waar mensen in willen leren. 

  

Schrijf op waar mensen mee aan de slag willen gaan zodat je 

hier een volgende kring op terug kan komen. 



- Appendix A - 

OBT studie 1 Kor 12 

Ontdekken 

Bij deze stap gaat het erom zoveel mogelijk te luisteren naar de oorspronkelijke tekst. Wat staat er 

nu precies en wat valt er te ontdekken aan hoe de Bijbelschrijver zijn verhaal/betoog presenteert. 

Lezen, lezen, lezen 

Het spreekt voor zich dat wanneer je een tekst gaat onderzoeken, je deze eerst moet leren kennen. 

Je kunt daarvoor 2 methoden gebruiken. Als je een onbekend Bijbelgedeelte gaat onderzoeken, lees 

dan de Bijbeltekst minstens 3 keer door. Schrijf na iedere keer op wat je is opgevallen. Gebruik 

voor het lezen verschillende vertalingen. Dat opent je ogen nog meer voor verschillende aspecten 

die in de grondtekst aanwezig zijn. Een vertaling is immers maar één mogelijke weergave van het 

origineel.  

Wanneer je al vertrouwd bent met de tekst, dan is het juist goed om de Bijbel eerst dicht te laten. Je 

schrijft uit je hoofd zoveel mogelijk details op van het verhaal. Check dit vervolgens met een 

vertaling die je nog niet eerder hebt gelezen. Doe dit bij voorkeur in een andere taal. Daardoor 

vervreemd je je zoveel mogelijk van dat wat je al wist. Je zult versteld staan over de nieuwe 

ontdekkingen die je doet! Wanneer je de grondtekst zelf machtig bent, is dit een uitgelezen 

mogelijkheid om zelf opnieuw een vertaling te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herschrijven 

In deze stap ga je het gelezen gedeelte in een schema samenvatten of je herschikt de tekst zo dat de 

belangrijkste gedeelten vooraan de regel komen te staan. Let hierbij zowel op de inhoud als op de 

vorm van het verhaal/betoog. Het gaat er hierbij om dat je in één overzicht voor jezelf duidelijk 

maakt wat de tekst die je bestudeert globaal te zeggen heeft.   

 Probeer bijvoorbeeld te ontdekken wat de verschillende verhaal elementen zijn. Is sprake 

van een climax? Is er sprake van herhaling?  

 Bij een betoog: wat is de stelling en wat zijn de argumenten? Welke citaten gebruikt de 

schrijver, of gebruikt hij juist zijn eigen autoriteit? 

 Bij poëzie: welke synoniemen worden gebruikt? Zie je patronen die worden gebruikt?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen Stellen 

Deze stap ligt eigenlijk in het verlengde van de vorige. Je zoomt als het ware steeds meer in, door 

steeds vragen te blijven stellen over inhoud en structuur: 

 Vragen naar inhoud 
o Wie, Wat, Waar, Wanneer 

 Vragen naar structuur 
o Werkwoorden, Voegwoorden, Bijvoeglijke- en bijwoorden 

 Wie: Welke personen spelen er in dit verhaal een hoofdrol? (plot)  

 Wie: Welke personen spelen er in dit verhaal een bijrol? (figuranten)  

 Wat: Wat gebeurt er? (historie)  

 Wat: Welke reactie roepen die gebeurtenissen op? (verbanden)  

 Waar: Waar speelt dit zich af? (plaats)  

 Wanneer: Wanneer speelt dit zich af? (tijd)  
 
Wie? 

 

Wat? 

 

Waar? 

 

Wanneer? 

 

Structuur: 

 

 

 

 

 

 



Begrijpen 

Deze stap gaat niet langer over dat wat je terug kunt vinden in de tekst, maar het helpt je om de 

wereld van de tekst als het ware te herscheppen. Daarbij gebruiken we opnieuw de techniek van 

vragen stellen.  

Betekenis 

Bij deze stap ga je niet alleen op zoek naar de betekenis van woorden en begrippen. Je probeert er 

ook achter te komen wat de historische en geografische context van de tekst is. Deze stap gaat 

vooral over de feitelijke gegevens waarvan de Bijbelschrijver uitgaat. Tegenwoordig is het heel goed 

mogelijk via internet allerlei info te achterhalen. Maar ook Bijbelse encyclopedieën, 

woordenboeken, atlassen en commentaren kunnen je hiervan dienst zijn. Merk hierbij op dat 

commentaren hier pas open gaan en niet al bij de stap ontdekken! 

Bedoeling 

Dit is een lastige stap wanneer je voor het eerst hiermee kennis maakt. Het duurt langere tijd deze 

stap onder de knie te krijgen. De vraag die we hier stellen: wat was de bedoeling van de schrijver 

met dit verhaal/betoog? Wat wilde hij bereiken bij zijn toenmalige lezers? Je kunt daarbij focussen 

op een zin, een alinea of een (gedeelte van een) Bijbelboek. Wat zouden we bijvoorbeeld missen 

wanneer dit niet in de Bijbel stond? Welk zicht op God, de mens, de schepping, de gemeente zou er 

ontbreken?  Het lastige bij deze stap is dat de schrijver niet altijd rechtstreeks duidelijk maakt wat hij 

bedoeld. Hij kan gebruikmaken van stijlfiguren. Dat geldt ook nu nog. Als je bijtend sarcasme 

letterlijk opvat, dan mis je vanzelfsprekend de clou van de schrijver. Het kan ook gebeuren dat de 

schrijver juist het tegenovergestelde wil duidelijk maken van wat hij opschrijft. Wanneer iemand 

duidelijke zonde begaat, zonder dat dit becommentarieerd wordt, kun je niet zomaar zeggen dat de 

schrijver de zonde ook sanctioneert als goed. Neem bijvoorbeeld de verhalen van Juda en Thamar en 

David met Bathseba. Daarbij is misschien niet op het eerste gezicht duidelijk, maar door de 

contrasten die de schrijver gebruikt wordt al snel duidelijk wat hij bedoeld. 

 

 

 

 

 

Belevenis 

Dit laatste stapje bij begrijpen helpt je om echt in de wereld van de Bijbelschrijver binnen te stappen. 

Je vraagt je af wat de verschillende personen in het verhaal voelden en beleefden. Je kijkt, hoort, 

voelt, ruikt en proeft met hen mee. Hoe voelde het om door Jezus je stoffige voeten te laten wassen. 

Hoe proefden die ongezuurde koeken eigenlijk. Hoe veel licht viel er eigenlijk in die bovenzaal. Wat 

voor emotie had Judas op dat moment, en Petrus en Jezus zelf. En hoe kwam dit alles over op de 

eerste hoorders van het evangelie. Maakten zij dezelfde emoties door, of hadden ze juist moeite om 

zich te verplaatsen in die Joodse context. Zelden tot nooit kom je dit in commentaren tegen. Dit is 

iets van kinderbijbels en Bijbelse romans. Het is heel belangrijk deze stap niet over te slaan voordat 



je naar de toepassing gaat. Door deze stap wordt namelijk pas echt duidelijk hoeveel jouw situatie 

nu van die situatie toen verschild.  

Toepassen 

Bij deze stap gaat het erom het appél wat uit de tekst naar voren komt in ons eigen leven te 

vertalen. We proberen de principes die we in de tekst tegenkomen van hun toenmalige vorm te 

ontdoen. Vervolgens worden ze vertaald naar nu. 

Principes formuleren 

De vraag bij het formuleren van principes is: wat is precies dat wat gold in Ur en nu nog steeds in 

Urk. Daarbij is het goed om na te gaan welke waarden er in het verhaal/betoog voorkomen. Is er 

sprake van een direct gebod? Welke vicieuze cirkels van zonde zijn er in het verhaal aanwezig? 

Welke levensveranderende initiatieven worden aangegeven, of staan ze juist niet in dit verhaal? 

Herken ik de vicieuze cirkels in mijn eigen leven of in het leven van mijn gemeenschap waar ik deel 

van uit maak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening bedenken 

Bedenk eens welke initiatieven je zou moeten inzetten om je leven te veranderen naar de principes 

die Gods Woord heeft aangegeven. Bedenk daarbij een oefening die haalbaar is. Bedenk daarbij dat 

heiliging niet iets is, wat van de één op de andere dag plaats vindt. Maak de oefening zo concreet 

mogelijk. Wat ga je doen, wanneer, met wie, op welke plaats? 

 

 

 

 

 

Doen 

Je kunt nog zulke goede voornemens hebben, maar als het daarbij blijft, ben je nog steeds te 

vergelijken met de dwaze bouwer. Zijn levenshuis was op zand gebouwd in plaats van op de harde 

rots. Zorg dat je niet alleen voornemens hebt, maar ze ook uitvoert. Het helpt daarbij om anderen, 

die je vertrouwt, daarover te vertellen. Zorg dat anderen je mogen bevragen op je ‘oefenschema’. 

Het helpt ook als je een dagboek bijhoudt, waarin je beschrijft hoe het ervoor staat. Bovendien heb 

je dan gelijk in één overzicht helder waarvoor je kunt bidden en danken in je leven. 


