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���� Gebed en lofprijzingGebed en lofprijzingGebed en lofprijzingGebed en lofprijzing 

 Iemand heeft een lied, gedicht, een gebed of iets gelezen dat hem/haar afgelopen week geraakt heeft. 
 

���� De binnenkomerDe binnenkomerDe binnenkomerDe binnenkomer    

Bespreek eens met elkaar wat de kenmerken zijn van een zwakke en een sterkte gelovige… 
 

 Stellingen en meningenStellingen en meningenStellingen en meningenStellingen en meningen    

In deze serie studies beginnen we iedere keer met drie stellingen. Reageer op de stellingen met de 
reacties: waar, niet waar, gedeeltelijk waar, ik weet het niet. 
 
1. De heilige Geest wordt gegeven aan ieder mens die tot geloof komt in de Here Jezus Christus. Maar 

soms is het nodig dat daarvoor door oudsten in een gemeente de handen worden opgelegd. 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

 
2. De zekerheid dat je de heilige Geest hebt ontvangen is dat je niet meer bang bent voor de dood. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
 
3. De heilige Geest is een krachtige persoonlijkheid die ons dichter bij de hemelse Vader brengt. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
 
 

���� Wat leertWat leertWat leertWat leert de Bijbel de Bijbel de Bijbel de Bijbel????    

  
Lees en bespreek Efezebrief Efeze 1:1-14 

 
1 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in 
Christus Jezus, die [te Efeze] zijn; 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de 
Here Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons 
met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4 Hij heeft 
ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd 
als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn 
wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de 
Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 
wijsheid en verstand, 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in 
overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter 
voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één 
hoofd, dat is Christus, samen te vatten, 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, 
waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar 
de raad van zijn wil, 12 opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren 
onze hoop op Christus hadden gebouwd. 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der 
waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 
ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot 
verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.  
 

1. Waarom wordt de heilige Geest door de Here Jezus de andere Trooster genoemd (Johannes 14)? 
2. Noem eens drie argumenten waarom de heilige Geest een persoon is en niet een kracht. 
3. Wat is jouw antwoord als iemand jou vraagt: Heb jij de heilige Geest ontvangen toen jij tot geloof 

kwam? 
4. De verzegeling met de heilige Geest is één van de zeven zegeningen die in dit hoofdstuk worden 

genoemd. Waarom is dit een zegen? 
5. Welk verband ligt er tussen het gelovig worden en verzegelen met de heilige Geest? 
6. In de lezing over dit thema wordt ingegaan op het verband tussen uitverkiezing en verzegelen. Deze 

uitspraak werd gedaan: 
 

Uitverkoren zijn betekent niet dat we eerst door God zijn uitgekozen om in Christus geplaatst te 
worden, maar we zijn uitverkoren omdat we in Christus Jezus geplaatst zijn. 

 
Bevestigt deze uitspraak jouw idee over het uitverkoren zijn? Waarom wel / niet? 

7. Wanneer is de dag van verlossing (Ef.4:30)? 
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� Wandelen met het WoordWandelen met het WoordWandelen met het WoordWandelen met het Woord    

 
8. Wat denk je dat God jou zegt in jouw verzegeld worden met de heilige Geest? 
9. Kan deze verzegeling verbroken worden door volharding van zonden in ons leven? Waarom wel / 

niet? 
10. We zijn verzegeld tot de dag van verlossing. In de lezing wordt o.a. gezegd over de verlossing die 

God nu uitwerkt in ons leven: 
 

Verlossing is onthecht raken aan de wens dat onze dromen op aarde vervuld worden als het 
belangrijkste doel van ons leven, waardoor we soms bewust, soms onbewust zondigen… 

 
Waarom is dit onthecht raken noodzakelijk om als verlosten te leven in de kracht van de heilige 
Geest? 

11. Hoe geeft de verzegeling met de heilige Geest ons kracht om in ons geloof te volharden? Denk bijv. 
aan Romeinen 8:23vv 

12. Wat zou je zeggen tegen iemand die onzeker is over de vraag of hij verzegeld is met de heilige 
Geest? 

 


