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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    

Wat antwoord jij als iemand zegt: “Ik voel mij zo leeg de laatste tijd. Wat kan ik eraan doen?” 

 Stellingen enStellingen enStellingen enStellingen en meningen meningen meningen 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. Wanneer je vol bent in de Geest, kun je in tongen spreken. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
2. Je kunt aan een medegelovige zien dat hij/zij vol is in de Geest, wanneer hij/zij spreekt over de Here 

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

3. Wij moeten niet vragen om meer van de Geest, de Geest moet meer kunnen vragen van ons. 
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 5:15-21 

 
15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16 u de 
gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 18 En bedrinkt u niet aan wijn, 
waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest (letterlijk: U moet vol zijn in de 
Geest), 19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en 
jubelt de Here van harte, 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, 
de Vader, voor alles, 21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 
 

1. In Efeziërs 5:1,28,18 wordt vier maal gesproken over iets dat de gelovige zou moeten  (de 
gebiedende wijs houdt het woord moeten in). Hoe verhoudt dit moeten zich met de genade waaruit 
de gelovige mag leven? 

2. In de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen het tijdelijk vervuld worden met de heilige Geest 
(Hand.2:4; 4:8,31) als een bijzondere werking en bijstand van de Geest en het blijvend vol zijn in de 
Geest (Luk.4;1, Hand.7:55 en Efeziërs 5:18). Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te 
kennen? 

3. Lees Colossenzen 3:16,17. Wat is de overeenkomst met Ef.5:18 en wat is het verschil? 
4. Waarin verschilt de doop in/met/door de Geest (1 Korintiërs12:13) met het vol zijn in de Geest? 
5. Waarom is het zo belangrijk dat we vol zijn in de Geest? 
 

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

 
6. Aanbidding in een eredienst zonder Woordverkondiging is als vliegen met één vleugel. Wat vind je 

van deze stelling? 
7. Kun jij van momenten in je leven getuigen waarbij anderen zeiden dat je vol was in de Geest? Als 

dit niet zo is, wat zou daarvan de reden(en) kunnen zijn? 
8. Waarom kun je, denk je, vanuit het vol zijn in de Geest God de Vader voor alles danken? (Ef.5:20) 
9. Paulus verbindt het vol zijn in de Geest met het rijkelijk laten wonen van het Woord van Christus in 

de gelovige. Wat vind je van de volgende stelling: een gelovige die zich in zijn dagelijks leven niet 
laat aansturen door het Woord van God en het gezag van het Woord van God op alle terreinen van 
het leven niet erkent, kan niet vol zijn in de Geest. 

10. Het vol zijn in de Geest heeft zijn uitwerking in relaties: man/vrouw, ouders/kinderen, 
werkgevers/werknemers. 

a. Hoe werkt dit uit in het huwelijk? 
b. Hoe werkt dit uit in het gezin? 
c. Hoe werkt dit uit op het arbeidsterrein? 
Kun je persoonlijke voorbeelden geven bij de antwoorden op bovenstaande vragen? 

 


