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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    

Heeft iemand je wel eens onrecht aangedaan? Hoe heb je dit ervaren en hoe ben je daarmee 
omgegaan? 

 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. Het woord bedroeven is een menselijk woord waarmee God ons tegemoet komt in het duidelijk 

maken dat hij zonden haat. God zelf staat echter boven ons vermogen hem verdriet te doen. 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

2. Het bedroeven van de Heilige Geest is hetzelfde als de zonde tegen de Heilige Geest 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

3. Door aanhoudend de Geest van God te bedroeven, zal Hij uiteindelijk ons verlaten 
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 4:25-30 

 
25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn 
van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van 
uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, 
maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan 
mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een 
goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 
30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der 
verlossing. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden 
gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, 
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. 
 

1. Om een begrip te krijgen van het woord ‘bedroeven’ lezen we: 2 Korintiërs 2:2-5. Er wordt hier over 
drie soorten droefheid gesproken. Kun je aangeven welke? 

2. We bedroeven de Geest van God. Dat is geen kracht, maar een persoon waar kracht van uitgaat. 
Deze Geest van God wordt genoemd: De Geest van heiligheid, de Geest van wijsheid, verstand en 
kennis, de Geest van waarheid en de Geest van genade. Kun je aan de hand van deze namen 
aangeven wat Hem bedroeft? 

3. Het bedroeven van de Geest staat in verband met onze wandel. Wat zijn kenmerken van een 
geestelijke wandel?’ (Ef.4:1) 

4. Het directe verband van Ef.4:30 zijn de verzen 29 en 31,32. In :29 worden we gemaand om goede 
woorden te spreken; woorden van genade. Wat voor woorden zijn dit? 

5. Waarom wordt de Heilige Geest bedroefd door bitterheid en kwaadaardigheid? 
6. In Jesaja 63:7-14 wordt ook gesproken over het bedroeven van Gods Geest door het volk Israël. 

Wat waren de gevolgen van dit bedroeven voor Israël en wat zijn de gevolgen van het bedroeven 
voor ons, als leden van het Lichaam van Christus? 

7. 1 Thes.5:19-21 spreekt over het uitdoven van de Geest. Wat is dit en wanneer gebeurt dit? 
8. Wat is de zonde tegen de heilige Geest zoals het wordt beschreven in Mattheüs 12:31,32 
 

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

 
9. Wat kun jij doen om te voorkomen dat je de heilige Geest bedroeft? 
10. Wat verblijdt de Heilige Geest? En hoe kun je weten wat Hem verblijdt? 
11. Hoe kunnen wij elkaar aansporen geestelijk te wandelen met God? 
12. Waarom is het kennen van Gods genade zo belangrijk wanneer we de heilige Geest bedroefd 

hebben? 
13. Wanneer zullen we de Heilige Geest niet meer kunnen bedroeven? Hoe belangrijk is dit weten voor 

jou?  
14. Omschrijf eens een gemeente waar God blij mee is.  


