21 februari 2017

Verlangen en verlegenheid

Over leiding gesproken…

Wat wil God dat ik doe?
(werk, wonen, relatie, etc.)

Hoe leidt de Heilige Geest mij?

Hoe leiding op het spoor?
(Tom Tom – briefje uit de hemel)

Ankerlezing – Gouda
20 februari 2017
Dr G.C. Vreugdenhil
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Veel beloften

Ervaringen in Handelingen

in de Bijbel

Psalm 25:8 ‘daarom onderwijst Hij zondaars in de weg’
Psalm 32:8-9 ‘Ik leer en onderwijs u aangaande de
weg die gij moet gaan; Ik raad u; Mijn oog is op u.
Wees niet als een paard...’
Johannes 16:13 ‘De Geest van de waarheid zal u de
weg wijzen in heel de waarheid’
Romeinen 8:14 ‘zovelen als er door de Geest van God
geleid worden, die zijn kinderen van God’
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Filippus door Heilige Geest naar
kamerheer geleid (8:26-40)
Paulus door Heilige Geest geleid:
2 dichte deuren, en open venster
in Troas (16:4-10)
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Wat moet ik hiermee?
Hoe werkt dit bij mij?

Hoe wisten ze dat?

Zoektocht en ontdekking

Ervaringen uit Chili
Heilige Geest in actie vooral in
- Profetie
- Dromen en visioenen
- Geestelijke strijd
- God zegt tegen mij …

Bijzonder: droom, teken van God
Gewoon: nadenken, keuze maken

God leidt ons door de Heilige Geest!
(gebed – intimiteit – luisteren)
De Heilige Geest woont in elke gelovige
(tempel vd Heilige Geest).
De Heilige Geest is een persoon,
die handelt en spreekt
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Van Inwerking
naar Inwoning

Hoe ontvang je de Heilige
Geest?
Lukas 11:13 ‘Hoeveel te meer zal de hemelse

1. De Heilige Geest brengt ons in aanraking met de
Heere Jezus (Bijbel, Kerk, Gebed, Gelovigen etc.)

Efeze 1:13 ‘In Hem bent ook u, nadat u het

2. We leren Jezus kennen en krijgen Hem lief
Geloven is Ja zeggen tegen liefde, vergeving en
vriendschap van Jezus.
(wedergeboorte / geloof en bekering)

Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem
bidden?’ (bidden – ontvangen)
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Woord van de Waarheid (Evangelie van de
Zaligheid) gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen
u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest
van de belofte’ (horen – geloven - ontvangen)

3. We ontvangen de Heilige Geest als geschenk van
God (Handelingen 2:38; Efeze 1:13).
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Tempel van de Geest

Inwerking → Inwoning
Heilige Geest
Ik

Jezus

zit op

is

troon

Koning

Op weg
naar Jezus

Wanneer we tot geloof komen in
Jezus, komt de Heilige Geest in ons
hart / leven wonen.
De Heilige Geest heeft een
landingsplek – uitvalsbasis

Geloven in
Jezus
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Wat doet
de Heilige Geest?
1. Hij versterkt onze relatie met God.
(Joh. 15:15)
2. Hij werkt aan ons karakter.
(Gal. 5:22)
3. Hij schenkt ons gaven om God en
onze naaste te dienen.
11 (1 Kor. 12)

(onze menselijke geest)

Heilige Geest spreekt en
communiceert met ons
Heilige Geest brengt vanuit inwoning
woorden van Jezus in herinnering
(Johannes 15:7).
Bidden tot de Vader in de hemel –
antwoord komt via de Geest die in ons
woont (Romeinen 8:16; Galaten 4:6)
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Hoe Geest opmerken?

Dus …

Onderscheid Paulus van groot belang!
maar de natuurlijke mens neemt de dingen van
de Geest van God niet aan, want ze zijn
dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren
kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
De geestelijke mens…
(1 Kor. 2:14-15)

geestelijk – natuurlijk
pneumatikos – psychikos
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de natuurlijke mens = psychische mens
- heeft Geest van God (nog) niet ontvangen
- leeft op basis van zijn psyche
- Gedreven door verstand, wil en gevoel
De geestelijke mens = pneumatische mens
- is wedergeboren (landingsplek)
- heeft de Geest van God ontvangen
- laat zich door de Geest van God leiden en
gezeggen
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Mensvisie

Belangerijk onderscheid
• geest: landingsplek van de Heilige
Geest (Rom. 8:16)

1 Tes. 5:23:
En Hij, de God
des vredes,
heilige u geheel
en al, en geheel
uw geest, ziel en
lichaam moge bij
de komst van
onze Heere Jezus
Christus blijken
in allen dele
onberispelijk
bewaard te zijn.

ESPÍRITU
geest

ik
YO

• psyche (ziel): verstand, wil, gevoel

Ziel / Psyche

ALMA

lichaam

CUERPO

• lichaam: 5 zintuigen
(reuk, smaak, zicht, tast en gehoor)
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Hoe werkt
de Heilige
Geest?

Ingeving /
influistering

Belemmering 1

via onze geest

(Psyche) Verstand – Wil –
Gevoel

Verstand:
verlicht
Wil:
omgebogen
Gevoel: gericht
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bepalen zelf wat goed is ALMA

ESPÍRITU
1. geest

Los van God

ik
YO
2. psyche
ALMA
(ziel)

ESPÍRITU
geest

Autonoom
psyche
(vlees)

3. lichaam

CUERPO

ik
YO
CUERPO

Síntomas
psicosomáticos

lichaam

Handelen
Gehoorzamen
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Belemmering 2
(Psyche) Verstand – Wil –
Gevoel
Geblokkeerd door

God spreekt of geeft
opdracht

Door
Heilige
Geest
geleid …

ALMA

ESPÍRITU
1. geest

ESPÍRITU
geest

psyche
(vlees)

Verstand

ik
YO
CUERPO

Wil

Síntomas
psicosomáticos

Gevoel

lichaam

CUERPO

Handelen

is concreet en practisch

in de praktijk: God leidt
ons door te spreken

Wat is nodig om te groeien?
1. Intimiteit met God
2. Obstakels opruimen
3. Verwachting (Psalm 85)

Woord van God 2. Prediking
Gebed 4. Lied
5. Gesprek
Met je geest horen (intuïtie,geweten)
Beelden (droom, visioen)
Gebeurtenis(sen) 9…
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Gehoorzamen

Gods Geest

De Heilige Geest

God spreekt in stereo!
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1 De Heilige Geest werkt
aan relatie, karakter en
geeft gaven.
3 De Heilige
Geest doet
dit door ons
verstand,
wil en
gevoel te
vernieuwen.
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3. lichaam

accepteren wat
God zegt en
hebben
dienende
funktie
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1.
3.
6.
7.
8.

ik
YO
2. psyche
ALMA
(ziel)

Over leiding

2 De Heilige Geest is
bezig om ons op Jezus
te laten lijken.
4 De Heilige Geest leidt
ons door Woord, gebed,
gelovigen, omstandigheden …

door

de Heilige Geest
gesproken!
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