Les 6

God: heilige Geest

Doelstelling: de catechisant kan voor zichzelf benoemen wie de heilige Geest is en wat Hij
doet, ook in hem/haar persoonlijk. De catechisant helpen standpunt te bepalen in de
actuele discussie over de Geest en zijn werk.
Wanneer is de heilige Geest begonnen te werken?
Duidelijk moet zijn dat – omdat de Geest ook God is – Hij er altijd is geweest, dus niet pas
na Pinksteren. Enkele teksten in het OT: Genesis 1, Genesis 41:38, Exodus 31:3, Numeri
11, 1 Samuel 10, Jesaja 11:2, Joël 3 (NBV, oude vertaling Joël 2:28-32)
Focus op/van de heilige Geest
Laat ze hier vertellen wat ze zelf weten en vinden van de evangelisch/charismatische
benadering en focus op de Geest.
Je kan ook zelf elementen inbrengen als die niet ter sprake worden gebracht, zoals
tongentaal/klanktaal, gebedsgenezing, profetie rechtstreeks van de Geest buiten de Schrift
om, doop met de heilige Geest (second blessing), etc
Help ze zo nodig in hun oordeelsvorming; in de Schrift wordt juist gezegd dat de focus van
de Geest niet op zichzelf gericht is maar op Christus (beeld van de lampen die bij avond de
kerk verlichten – de Geest is er zeker, maar werkt meer op de achtergrond)
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Wat heb jij met de heilige Geest?

Wanneer is de heilige Geest begonnen te werken?

Wat doet de heilige Geest?
• Lees Zondag 20 HC en geef antwoord op die vraag.
• Kun je dat aanvullen met wat je zelf uit de bijbel weet?
Zondag 20. Vraag: Wat gelooft u van de heilige Geest?
Antwoord: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en
eeuwig God is.
Ten tweede dat Hij ook aan mij gegeven is, om mij door waar geloof aan
Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten, en eeuwig bij
mij te blijven. (vertaling Gereformeerd Kerkboek 2006)

Focus op/van de heilige Geest
Er zijn tegenwoordig nogal wat gemeentes (evangelisch/charismatisch) die sterk de nadruk
leggen op het werk van de Geest.
• Wat weet je daar van?
•

Wat vind je daarvan, en waarom? Vergelijk bijvoorbeeld met Johannes 16:13,14

Vrucht en gaven van de heilige Geest
• Wat is het verschil tussen vrucht en gaven van de Geest?
•

Lees hierbij Romeinen 12:6-8 en Galaten 5:13-26

•

Welke vrucht en welke gaven ontdek je bij jezelf, of zou je juist graag sterker willen
maken?

