
3.3.3.3. DDDDE WOONPLAATS VAN E WOONPLAATS VAN E WOONPLAATS VAN E WOONPLAATS VAN GGGGOD IN DEOD IN DEOD IN DEOD IN DE    GGGGEESEESEESEESTTTT    
 
 

Serie studies voor persoonlijk of groepsgebruik over het thema: de heilige Geest zoals belicht in de Efezebrief. 
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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    

Als jouw huis in brand zou staan, welke drie dingen (geen personen) zou je proberen te redden? 
Waarom? 
 
 

 StelliStelliStelliStellingen en meningenngen en meningenngen en meningenngen 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. God kan niet wonen in de gelovige, daar is Hij veel te groot voor. 

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

2. Als God niet woont in je hart, woont Satan daar. 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

 
3. Wie ons hart bewoont, bepaalt de sfeer van ons levenshuis. 

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 

 
18 dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen 
vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen 
is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie 
ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. 

 
1. Welke vier voorrechten van een kind van God vinden we in dit Bijbelgedeelte? 
2. Paulus noemt de gelovigen ‘burgers van een rijk in de hemelen’. (Fil. 3:20) Wat moeten wij 

daaronder verstaan? 
3. Er wordt in dit Bijbelgedeelte over drie woonplaatsen gesproken. Welke? 
4. Wat bedoelt Paulus met de uitdrukking ‘geen vreemdeling en bijwoners meer’? 
5. Wat is het kenmerkende verschil tussen Efeziërs 2:2 en :22? 
6. Vs.21 spreekt over ‘elk bouwwerk’. Kennelijk zijn er meer bouwwerken in de Bijbel. Welke 

bouwwerken zou jij nog meer kunnen noemen? 
7. De Gemeente wordt zowel ‘lichaam van Christus’ als ‘tempel in de Here’ genoemd. Noem eens een 

paar verschillen en overeenkomsten tussen de vroegere tempel in Jeruzalem en deze ‘tempel in de 
Here’? 

 
 

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

 
8. We worden huisgenoten van God genoemd. Wat stel jij je daarbij voor? 
9. Wij mogen en kunnen ons thuisvoelen bij God. Maar kan het ook andersom? Kan God zich 

thuisvoelen bij jou? Wij zijn immers Zijn woonplaats in de Geest?  
10. Wat betekent het voor jou dat jij een bouwwerk bent ‘heilig in de Here’? 
11. Wat zou jij kunnen bijdrage kunnen zijn voor de bouw van dit geestelijke huis? (verg. 1 Petr.2:5) 
12. Welke van de vier voorrechten uit vraag 1 spreekt jou het meest aan en waarom? 

  


