VERVULLING
Het Geest vervuld leven
Wandelen met God

6
Romeinen 8 1Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus zijn. 2Want de wet des levens heeft u in
Christus Jezus vrij gemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak
was door het vlees – God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de
zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees
wandelen, doch naar de Geest.
5

Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de
gezindheid van de Geest. 6Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid naar de Geest is leven
en vrede. 7Daarom dat de gezindheid naar het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet naarde
wet Gods; trouwens het kan dat ook niet: 8zij die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9

Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand
echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam
dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11En indien de Geest van Hem, die Jezus
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door Zijn Geest, die in u woont.

Onthoudt: Efeziërs 5:18
Om vergeven te zijn en in vrede te leven met God is en wonderbaarlijke ervaring. Maar, er is nog iets dat God voor
u wilt doen. Hij wilt u vervullen met Zijn Heilige Geest. Toen Jezus deze wereld verliet, om terug te keren naar Zijn
Vader, beloofde Hij ons dat Hij de Heilige Geest zou zenden om ons altijd bij te staan. God wilt Zijn belofte
nakomen in uw leven. Dit wordt soms “ het Geest vervuld leven genoemd.
Wanneer wij allereerst gered worden van onze zonden, ontvangen wij de Heilige Geest, die ons leidt in Gods trouw
en begint het werk om ons als Chritus te maken. Wanneer wij vervuld worden met de Heilige Geest, brengt Hij ons
naar een nieuwe hoogte van overwinning in onze christelijke wandel. Hij geeft ons een nieuwe vrijheid van de
kracht van de zonde en er is nieuwe kracht om te getuigen voor Christus.

De Heilige Geest wordt gegeven aan gelovigen
1.

Lees Johannes 16:12
Wat beloofde Jezus te zenden naar de gelovigen?____________
___________________________________________________

2.

Lees Efeziërs 5:18
Welk gebod kregen de gelovigen?________________________
___________________________________________________

3.

Lees Johannes 16:8

4.

Wat zal de Heilige Geest doen Als Hij komt?_______________
____________________________________________________
Lees Johannes 16:13
Welk ander werk heeft de Heilige Geest? __________________
____________________________________________________

De Heilige Geest Reinigt het Hart
5.

Lees Handelingen 15:8-9
Wat doet de Heilige Geest met het hart? ___________________

6.

Lees Korintiërs 3:1-3
Zegt u ons waarom het hart gereinigd moet worden, ook al zijn wij vergeven van onze zonden. Wat was
de staat van de christenen in Korinte?__________________________________

7.

Lees 1 Tessalonicenzen 5:23
Hoe volmaakt is deze reiniging of heiliging? ________________
____________________________________________________

8.

Lees Romeinen 6:6
Het zondige natuur in het hart wordt “oude mens” of “oude zelf” genoemd.
volgens deze vers, met dit oude natuur?_____________________
_____________________________________________________________

9.

Wat is er,

Lees Romeinen 6:7
Wat is het resultaat, als het oude natur dood is?_______________________

10. Lees Galaten 2:20
Wie leefde in Paulus, nadat hij gekruizigd was met Christus? ___________
____________________________________________________________

De Heilige Geest geeft kracht
11. Lees Handelingen 1:8
Wij zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over ons komt. Wat is het doel van het ontvangen
va de Heilige Geest?____________________
12. Lees Handelingen 4:31
Wat was het gevolg van vervuld raken met de Heilige Geest?____________
_____________________________________________________________
13. Lees Handelingen 19:1-7
Hoe belangrijk dacht de Apostel Paulus dat het was om vervuld te raken met de Heilige
Geest?___________________________________________

De Vrucht van de Geest
14. Lees Galaten 5:22-23
Als vervuld zijn met de Heilige Geest, zal de vrucht van de Geest zich manifesteren in ons leven. Noem
de negen karakterestieken die de “vrucht van de Geest” genoemd worden.
__________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vragen voor dicussie
1.

Wat zijn de vruchten van het vlees ? Galaten 5:19-21

1. Hoe zal de vrucht van de Geest gezien worden in ons leven?
2. Zullen mensen, als wij de vrucht van de Geest in ons leven hebben, het opmerken?
Vervuld zijn met de Geest resulteerd in een interessante leven van overwinning en zegeningen. Ervaart u mislukking
wanneer u Christus probeert te gehoorzamen? Bent u zwak en bang geweest in het getuigen? Als dat zo is , is dat het
teken dat u reiniging en vervulling van de Heilige Geest nodig hebt. Zou u een Geest-vervuldeleven willen hebben?
De volgende instructies kunnen u helpen.
Bid. Geeft toe dat u gereinigd moet worden van de vleselijke ik. Geeft u geheel en al over met wat u bent en wat u
hebt. Romeinen 12:1-2 zegt
“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend,
heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar
wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene”.
Vraagt God om u met zijn Heilige Geest te vervullen zoals Hij heeft belooft. Romeinen 6:19 zegt; “ Ik zeg dit van
menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de
onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot
heiliging”.
Ontvangt nu,de Heilige Geest in zijn volheid door geloof. Dank God dat Hij u heeft vervuld met de Heilige Geest.

Schrijf de te onthouden tekst op: Efeziërs 5:18

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

