Vervuld met de Heilige Geest
Vanavond gaan we het hebben over het vervuld worden met de Heilige Geest. We
willen je vragen om vóór je met deze Bijbelstudie begint eerst de opengelaten
plekken in de bijgevoegde Bijbeltekst in te vullen. Als je dat gedaan hebt kun je hier
onder verder gaan.
___________________________________________________________________
Lees nu de volledig ingevulde tekst, zoals deze in de Bijbel te vinden is:
"13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet
is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar
aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus:
laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat
wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd
met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar
wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de
wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht,
zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen,
en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf:
wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van
God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is
geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn
eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de
Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons
wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen
kwaad hart toedragen." (NBV, Galaten 5: 13 - 26)
•

Als je zo de originele tekst vergelijkt met wat jij zelf hebt ingevuld, wat valt je
dan op?

In deze tekst wordt duidelijk dat wij mensen niet in staat zijn om zelf ons leven in
goede banen te leiden, omdat wij voortdurend door onze begeerten worden
meegesleept. Daarom zegt Paulus ons hier om het ook niet zelf te proberen: je moet
je niet laten leiden door je eigen wil en begeerten, maar je moet leven in de Heilige
Geest. Je moet je, zoals hij dat zegt, 'laten leiden door de Heilige Geest'.
•
•

Hoe zie jij de Heilige Geest?
Welke rol speelt de Heilige Geest in jouw leven?

Vervuld worden met de Geest overkomt je niet zomaar. Voor de Geest bidden, je
bewust openstellen en de Geest de volle ruimte geven is essentieel. Paulus geeft
het ook ons mee als opdracht: "Laat u leiden door de Geest.” Jouw houding maakt
het verschil: sta je open voor de Geest of niet?

•
•

Wat stel je je voor bij “vervuld” worden door de Geest?
Als je eens goed naar jezelf kijkt, sta je dan voor de Geest open of onbewust/
bewust niet?

Als je vervuld bent met de Heilige Geest kun je een enorme kracht van God ervaren:
denk bijvoorbeeld aan de discipelen die zomaar allerlei vreemde talen konden
spreken. Of aan Zacharias, die in staat was te profeteren door de Geest. Misschien
heb je wel eens gehoord over de 'gaven van de Geest': al de bovenstaande dingen
en meer horen tot de gaven die wij krijgen als we met de Geest vervuld zijn. Het lijkt
er op dat je grenzen wegvallen als je vervuld word met de Geest. Je mag God om
zijn Geest vragen en er op vertrouwen dat je deze ook krijgt, zodat je Gods woord
mag verkondigen en zijn liefde door je eigen leven heen aan anderen kan tonen.
Probeer nu ter afsluiting met elkaar te bidden en te vragen om de Heilige Geest.
Denk hier niet te moeilijk over, maar vraag eens aan God of je open mag staan voor
de Geest om zo je grenzen te verleggen, om dit te durven en ook daadwerkelijk te
gaan doen.
Teksten voor verdere verdieping:
•
Romeinen 8: 1 - 11
•
Efeziërs 5: 15 - 20
•
Kolossenzen 1: 8 - 9
•
1 Tessalonicenzen 5

Gatentekst bij Bijbelstudie 'Vervuld door de Heilige Geest'
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om _________ te zijn. Misbruik die
__________ niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in
_________, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als
uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar
wordt ____________ 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de _________, dan bent u
niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de
Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met _________. Het een gaat in tegen
het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest
geleid wordt, bent u niet onderworpen aan _________.19 Het is bekend wat onze
eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en _________, 20 afgoderij
en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en _________, gekonkel, geruzie en
rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen
_________, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht
van de Geest is liefde, vreugde en vrede, ____________, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en ____________. Er is geen wet die daar
iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle
hartstocht en begeerte aan het ____________ geslagen. 25 Wanneer de Geest ons
leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we
elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen ____________ hart
toedragen.

