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Serie studies voor persoonlijk of groepsgebruik over het thema: de heilige Geest zoals belicht in de Efezebrief. 
 © Ronald Lammers. Vragen? Email: rjlammers@home.nl en 0478-586001 

���� 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    
Stel dat je een dag mag doorbrengen met iemand waar je het meest van houdt. Je krijgt €200,--. Wat ga 
je die dag doen? 
 

 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. Zonder de inwonende Geest van Christus is het onmogelijk met God te praten. 

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

2. Om in de nabijheid van God te komen, moet je eerst je zonden belijden 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

 
3. Joden die vandaag leven, moeten op een andere manier behouden worden dan niet-Joden 

(heidenen) gezien Gods plan met het volk Israël. 
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 Efeze 2:14-18 

 
14 Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur 
van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften 
buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo 
bracht Hij vrede 16 en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn 
lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en 
vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot 
de Vader. 
 

1. Waarom stond de wet als een muur tussen de Jood en heiden in? (Verg. Psalm 147:19,20) 
2. Hoe heeft God de muur van vijandschap afgebroken? (:16) 
3. Waarom kon God door het kruis Jood en heiden samenbrengen in één Lichaam? (Verg. Kol.2:13-

15) 
4. Is er vandaag in het heilsplan van God (=plan van God om alle mensen te kunnen behouden) enig 

onderscheid tussen de Jood en de heiden? Zo ja, welk onderscheid en zo niet, waarom niet (meer)? 
Zie Ef.2:14-16.  

5. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan het kruis, Zijn opstanding uit de doden en Hem 
plaatsen aan Zijn rechterhand, heeft God alles gedaan om ons door Zijn Geest in gemeenschap met 
Hem als Vader te brengen. Welke inspanning is van onze kant nodig om in die gemeenschap te 
komen? 

 

� Wandelen met het WoordWandelen met het WoordWandelen met het WoordWandelen met het Woord    
 

6. Hoe beleef je je relatie met God als je Hem niet ervaart als een God van dichtbij? 
7. Ken jij in jouw relatie met God rituelen, handelingen of bepaalde gewoonten om de aanwezigheid 

van God te kunnen ervaren? Zo ja, welke? Nee? Welke reden(en) heb jij daarvoor? 
8. Waarom schrijft Paulus dat we door één Geest toegang hebben tot de Vader en niet dat we door 

één Geest de mogelijkheid hebben tot toegang tot de Vader 
9. Hoe kan de heilige Geest jou helpen in je relatie tot de Vader in de hemel? 
10. Sommigen ervaren geen vrijmoedigheid om naar de hemelse Vader te gaan op elk moment van de 

dag. De oorzaak ligt meestal in wat men denkt of voelt in de aanwezigheid van God.  
a. Waarom hoeven jouw gedachten en gevoelens geen hindernis te zijn om in contact te zijn met de 

 hemelse Vader? 
b. Welke gedachten en gevoelens kunnen je soms hinderen om spontaan met de hemelse Vader 
 om te gaan?  
c. Wat heeft God gedaan om te zorgen dat jouw gedachten en gevoelens je niet hoeven te hinderen 
 in jouw relatie tot Hem?  


