
 

 

CHECKLIJST VOOR LES 5 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 

�  1.  Lukas 6:46 op kunnen zeggen. 

�  2.  Eén hoofdstuk per dag lezen van Joh. 15 t/m 21, gebruik maken van  

 “Mijn dagelijkse tijd met God” blad. Toepassing maken als reactie op  

 Gods Woord. 

 

�  3.  Notities maken van de preek. Gebruik “Boodschap Overzicht”. 

�  4.  Doe heel les 5 “Jezus aannemen als mijn leven” 

�  5.  Lees: “Heb je prachtige ontdekking van een Geest-vervuld leven 

 gedaan?” (Vraag een kopie een jouw discipel-maker). 

 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

�  1.  Beknopt doornemen van de hoofdpunten uit Les 4; nadruk leggen op  

 toewijding aan Christus als Heer. Praat samen over de toepassing. 

 

�  2.  Citeer Lukas 6:46. 

�  3.  Bespreek je Bijbelstudie en Gebedstijd en toepassingen of 

 gebedsverhoringen. 

 

�  4.  Bespreek de notities gemaakt van de preek. 

�  5.  Bekijk Les 5. Benadruk het belang te weten dat je leven vervuld is 

 met de Heilige Geest. 

 

�  6.  Loop “Checklijst voor Les 5” na. “Voorbereidingsopdracht” moet 

 gedaan zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

 Datum: ___/___/__, Tijd:____________, Plaats: _________________ 

� 7.  Sluit af met gebed, maak gebruik van de “Veel Gebed, Veel 

Kracht,  Veel Lof” gebedslijst. 

 

 

DYNAMIC 
--- Discipel-maken --- 

 

Les 5 

JEZUS AANNEMEN ALS MIJN LEVEN  

Jezus kennen als mijn Heiland en Redder houdt in dat ik weet dat mijn 

zonden vergeven zijn, dat ik een kind van God ben en dat ik Zijn “eeuwige 

leven” bezit. Jezus kennen als mijn Heer betekent dat ik erken dat ik met 

Christus gekruisigd ben, dat ik heb deelgenomen aan Zijn dood, begrafenis 

en opstanding, daardoor ben ik van de macht en slavernij van de zonde 

bevrijd. Door het geloof heb ik mij Jezus Christus mogen toe-eigenen als 

“Mijn Leven”, net zoals ik Hem heb aangenomen als mijn Heiland en 

Redder. Ik ben opgestaan in een nieuwheid van leven, om nu Jezus Christus 

te dienen als mijn “Heer”. Wil ik aan de hoge verwachtingen van dat 

bovennatuurlijke leven, waartoe Hij mij geroepen heeft, kunnen voldoen, 

moet ik ook beschikken over bovennatuurlijke bronnen. Die zijn ook door 

God voorzien. 

 

In deze les zullen we over de Heilige Geest leren, en 

hoe we Jezus ons leven kunnen laten zijn door, in 

geloof, beslag te leggen op de vervulling met de Heilige 

Geest. 

 

Jezus Christus aanvaarden betekent dat ons leven mee tot een hemels niveau 

verheven is. 

In Efeze 2:6 wordt ons duidelijk gemaakt dat we “een plaats gegeven (zijn) 

in de hemelsferen, in Christus Jezus.” We zijn daar nu, in Hem! We praten 

over het soms ervaren en uitleven van iets dat we door onze nieuwe positie al 

verkregen hebben; het leven van Christus. We hebben Zijn leven ontvangen 

op hetzelfde moment dat we behouden werden, maar we moeten bewust in 

de volheid van dit Christusleven binnengaan, dit Geestvervulde leven, of 

leven in al zijn volheid– zoals de Bijbel er over spreekt. (Joh. 10:10). 

 

Toen Christus’ discipelen met de Heilige Geest vervuld werden, ontvingen 

ze bovennatuurlijke kracht, die hen van bange mensen veranderde in 

stralende getuigen voor Christus. Ze werden door God gebruikt om de koers 

van de geschiedenis te wijzigen. Die kracht is voor jou beschikbaar; zodat je 

een vruchtbaar en heilig leven in Jezus Christus kunt leven. 

 



Om Jezus als “Mijn Leven” te claimen, moet je ophouden met proberen voor 

Christus te leven of voor Hem te werken vanuit de oude energie van het 

vlees. Net als Paulus, moet ik ook claimen: “Niet ik, maar Christus”. 

 

Door Wiens kracht leefde en diende Paulus? (Gal.2:20) _________________ 

 

Kolossen 1:28-29 _______________________________________________ 

 

Christus gaf een verbazende belofte:  “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op 

mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers 

naar de Vader.  En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen…..” 

Johannes 14:12-13 

 

De Heilige Geest is de bron van dit bovennatuurlijke leven. Om dit nieuwe 

leven te kunnen leven, moeten we begrijpen Wie Hij is, en wij ons Zijn 

kracht kunnen toe-eigenen. 

 

WIE IS DE HEILIGE GEEST? 

 

Lees Handelingen 5:3-4. Petrus geloofde dat de Heilige Geest __________ 

is. 

 

In Johannes 14:16 noemde Jezus de Heilige Geest: ____________________ 

 

In Matt. 28:19 staat: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest.” 
 

VADER 

 

 

De Heilige Geest is de derde 

persoon van de Drie-eenheid. Hij is 

net zoveel een persoon als de Vader 

en de Zoon dat zijn. 

 

 

ZOON    HEILIGE GEEST 

 

WAT ZIJN DE FUCTIES VAN DE HEILIGE GEEST IN ONS 

LEVEN? 
 

Johannes 3:5 _________________________________________________________ 

 

Johannes 14:17 _______________________________________________________ 

 

Johannes 14:26 _______________________________________________________ 

 

Johannes 15:26 _______________________________________________________ 

 

Johannes 16:13 _______________________________________________________ 

 

Johannes 16:14 _______________________________________________________ 

 

Handelingen 1:8 ______________________________________________________ 

 

Romeinen 8:26 ________________________________________________________ 

 

Om met de Heilige Geest vervuld te zijn moeten we in Christus blijven. 

 

WAAROM MET DE HEILIGE GEEST VERVULD ZIJN? 
 

Met de Heilige Geest vervuld te zijn is God vereren. (Johannes 16:1-15).  

 

Lees Johannes 15:1-8.  

 

Hoe wordt God vereerd in ons leven? (v.8) _________________________________ 

 

Wat bewijst het als we geestelijk vrucht dragen? (v.8)? ________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

Kunnen we, buiten Christus om, geestelijke vrucht dragen? (v.5) ________________ 

 

Net zoals een volwassen rank meer vrucht zal kunnen dragen dan een jonge rank, zo 

zullen wij ook meer vrucht dragen als we volwassen worden. 

 

Wat doet de wijnbouwer om de wijnstok vruchtbaarder te maken? (v.2) 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

Wat zou God kunnen doen in onze levens, om ons vruchtbaarder te maken? 

 ____________________________________________________________________ 

 

Wat voor soort vruchten wordt er in ons leven geproduceerd als de Heilige Geest ons 

beheerd? 

Galaten 5:22-23 _______________________________________________________ 

 

  

____________________________________________________________________ 

 

Fruitbomen produceren geen fruitbomen; ze produceren fruit. Het fruit (zaad) 

produceert fruitbomen. Zo is het ook met de Heilige Geest, Hij produceert geestelijke 

vruchten in ons leven. Wat is het resultaat van die vruchten? 

 

Matt. 4:19 ___________________________________________________________ 

 

 

 



WAAROM PRODUCEREN VELE CHRISTENEN DEZE 

VRUCHTEN NIET? 

 

1 Korintiërs 2:14-3:3 identificeert natuurlijke, vleselijke (wereldlijke) en 

geestelijke mensen.  

C = Christus, Ik = Zelf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Natuurlijke   Vleselijke     Geestelijke 

             Mens                      (Wereldlijke) Mens         Mens 

 
Overgenomen uit het boekje: “Heb je het wonder van het Geestvervulde leven al 

ontdekt?” door Dr. Bill Bright. Lees dit boekje voor meer details.  

 

De natuurlijke mens heeft Christus niet aangenomen. Hij stuurt zijn eigen 

leven. En al doet hij zijn uiterste best doet om goed te leven; zijn leven zit 

vaak vol met onenigheid en frustratie. 

 

De vleselijke mens heeft Christus aanvaard in zijn leven, maar staat er op 

dat hij zijn eigen leven leeft. Net als de natuurlijke mens ervaart hij veel 

onenigheid en frustratie. 

 

De geestelijke mens heeft Christus aanvaard en Hem uitgenodigd in hem te 

leven en dit door Zijn kracht te doen. Het resultaat is een vruchtdragend 

leven waarin God wordt grootgemaakt. 

 

Hoe beschrijft 1 Kor. 3:1-3 de vleselijke christen? _____________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Wat is de oplossing voor vleselijkheid? Gal. 5:16 _____________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Volwassenheid komt als we in de Heilige Geest wandelen, en Hij in staat is 

ons leven van moment tot moment te bekrachtigen. 

Het is Gods opzet en doel dat we gelijkvormig worden aan Zijn beeld 

(Romeinen 8:29). Als we deze gelijkvormigheid willen ervaren, moeten we 

Zijn kruis en Zijn opstanding willen ervaren, zodat door de Heilige Geest, 

         C 

         C         

C 

  

Ik 

 Ik  Ik 

Christus ons leven kan worden, zowel de eerste keer als dagelijks. We 

moeten Hem ons leven laten leven, zodat Hij ongehinderd door ons leven 

kan werken. 
 

Een levenshouding met onbeleden zonden zal het werk van de Heilige Geest 

in ons leven tegenwerken. 
 

Wat moeten we doen met onbeleden zonden? 1 Johannes 1:9 ____________ 
 

Zijn er op dit moment onbeleden zonden in je leven? Zo ja, pauseer dan nu 

en beleid ze. Door het geloof, dank God voor Zijn vergeving omdat Christus 

voor jou aan het kruis gestorven is.  
 

DOOR HET GELOOF CLAIM DE VERVULLING MET DE 

HEILIGE GEEST. 
 

Wat is geloof? Hebreeën 11:1 _____________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Waarom is geloof zo belangrijk? Hebreeën 11:6 ______________________ 

 

 _____________________________________________________________ 
 

Wat belooft God in 1 Johannes 5:14-15? ____________________________ 
 

 _____________________________________________________________ 
 

Wat is Gods opdracht in Efeze 5:18? _______________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Is het Gods wil dat je door de Heilige Geest gestuurd wordt? ____________ 
 

Als je Hem vraagt om het bestuur van je leven te nemen, doet Hij dat dan?__ 
 

Hoe weet je dat zeker? ___________________________________________ 
 

Dit gebed is een manier om God, in geloof, te vragen om je leven te gaan 

leiden. 
 

“Lieve Heer, ik heb tegen U gezondigd door mijn eigen leven te sturen. 

Dank U dat u mijn zonden vergeeft. Ik vraag U nu om volledige controle 

van mijn leven te nemen. In geloof, leg ik nu beslag op de kracht en 

besturing van de Heilige Geest. Ik dank U dat U mij besturen wilt. 

Amen” 
 

Wil je de Heilige Geest toestaan om je leven te besturen? _______________ 
 

Zo ja, bidt dan dit gebed en claim Zijn trouw. 



 

Heb je de Heilige Geest gevraagd je leven te besturen? ________ 
 

Bestuurt Hij je leven nu? _______  

 

Hoe weet je dat? _______________________________________________ 
 

We aanvaarden Jezus Christus als onze Heiland en Redder door het geloof. 

Hoe kunnen we dan een leven “In Christus” leven? Kolossen 2:6 
 

_____________________________________________________________ 
 

Met de Heilige Geest vervuld zijn, is een dagelijkse ervaring. Vervuld raken 

kan meerdere malen gebeuren. In het Grieks, zoals deze Goddelijke opdracht 

in Efeze 5:18 origineel werd neergeschreven, betekent dit bevel van God dat 

we constant en voortdurend vervuld, gestuurd en bekrachtigd door de 

Heilige Geest moeten zijn in ons alledaagse leven. 
 

DOOR GELOOF WANDELEN IN DE GEEST. 
 

In de Geest ‘wandelen’, is elke dag, bewust, de Heilige Geest Zijn leven in je 

te laten leven. 
 

Als er iets in je leven (in gedachten of daad) is, dat God verdriet doet, dank 

God dan dat Hij je zonden (verleden, heden en toekomst) vergeven heeft; 

want Christus stierf daarvoor aan het kruis voor jou. Leg in het geloof beslag 

op Zijn liefde en vergeving en ga door met je ‘wandel’ met Hem. 
 

WAT NU ALS JEZELF WEER DE CONTROLE VAN JE LEVEN 

OVERNEEMT? 
 

De controle van je leven weer overnemen is een keuze om te zondigen en 

God ongehoorzaam te zijn. Telkens als de Heilige Geest zonde in je leven 

onder de aandacht brengt: 

1. Belijd dan je zonden – stem daarover met God in en dank Hemen 

leg beslag op Zijn vergeving (zoals 1 Johannes 1:9 aangeeft). 

Belijden houdt ook in dat je berouw hebt. Berouw bewerkt een 

verandering in je houding en handel. 

 

2. Leg, door geloof, beslag op de volheid van de Heilige Geest. Geloof 

dat Hij nu weer je leven bestuurt en je opnieuw Zijn kracht zal 

geven. Zoals de opdracht in Efeze 5:18 en de belofte in 1 Johannes 

5:14-15 aangeven. 

 

HOE LAAT JE JEZUS “JE LEVEN” ZIJN? 
 

Probeer niet in eigen kracht het christelijke leven te leiden. Het is 

onmogelijk! In plaats daarvan, laat Christus in jou het leven doen. Stel Hem 

de vraag: “Heer, wat zou u nu doen?” Doe dan wat Hij gedaan zou hebben. 

Dat kan je misschien onmogelijk lijken, zeg daarom eenvoudig: “Heer, ik 

kan het niet, maar U wel. Ik ben bereid dit te doe, maar doet U het 

alstublieft door mij heen”. Vertrouw er op dat de Heilige Geest je (weer) 

sterken zal. 
 

TOEPASSING  
 

ANDEREN VERGEVEN 
 

Lees Efeze 4:32 Welke opdracht hebben wij? _________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 
 

Zijn er die jij iets te vergeven hebt? Zo ja, schrijf dan hier hun namen op. 
 

_____________________________________________________________ 
 

Jezus heeft ze al vergeven, net als Hij jou vergeven heeft. Door het geloof 

doet wat Jezus doen zou. De Heilige Geest zal je kracht geven om een ieder 

alles te vergeven. 
 

HOUD VAN ANDEREN 

 

Lees Johannes 15;12-13. Welke opdracht vinden wij hier? ______________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Hoe betoonde Jezus Zijn liefde voor jou? ____________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Maak een lijst van mensen waar je niet mee op kunt schieten. Het kan zijn 

dat je je eigen naam ook op moet schrijven. 

 

__________________________                  __________________________ 

 

__________________________                 ___________________________ 

 

Houdt Jezus van deze mensen? ______________ 

 

Wil je Hem toestaan om, door jou heen, van deze mensen te houden? ______ 

 

Kies 1 naam en vraag jezelf af: “Hoe zou Jezus van deze persoon gaan 

houden, door mij heen?” 
 

 
 



Jezus zou _____________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 

De vrucht van de Geest is liefde (Gal. 5:22-23). Doe, door geloof, wat Jezus 

zou doen. De Heilige Geest zal je bijstaan en je kracht geven om van 

hem/haar te gaan houden. 
 

Lees 1 Korintiërs 13. Maak je die liefde voor God, anderen en zelfs voor 

jezelf, eigen. 
 

DEEL CHRISTUS MET ANDEREN 
 

Lees Lukas 19:10. Waarom kwam Jezus naar de aarde? _________________ 

 

 _____________________________________________________________ 
 

Als we de kracht van de Heilige Geest hebben, wat is dan het resultaat zijn? 

Handelingen 1:8 
 

_____________________________________________________________ 
 

Maak een lijstje van mensen die je kent, die Gods liefde en vergeving nog 

moeten leren kennen. 
 

_________________________   _________________________ 

 

_________________________  _________________________ 
 

_________________________  _________________________  
 

Bid voor gelegenheden om het evangelie met elk van deze mensen te delen. 

Kies één naam, en maak, door geloof, een plan om tegenover die persoon te 

getuigen. 

 

Ik vertrouw dat de Heilige Geest me kracht zal geven om het evangelie te 

delen met : 
 

____________________________ Op: ____________________________ 

 

(Hoe je moet getuigen wordt behandeld in Les 8. Je Discipel-maker kan je 

hierbij ook helpen.) 

 

Denk eraan, je bent in Christus; Hij is in jou om te leven en om te doen wat 

Hij wil. De Heilige Geest zal je kracht geven om het Christusleven te leven. 

Wat mogelijkheden! Wat een gelegenheid! Verspil er geen moment van! 
 

 
 

 

 

 
 

ADDITIONELE STUDIE OVER DIT ONDERWERP 
 

IN CHRISTUS BEN IK: 
1. Overwinnaar     1 Korintiërs 15:57 

2. Sterk in mijn Heer    Efeze 6:10 

3. Meer dan een overwinnaar Romeinen 8:37 

4. Levend met Christus  Efeze 2:5 

5. In staat gesteld om te delen in Zijn erfenis Kolossen 1:12 

6. Zo in de wereld, als Hij in de wereld was 1 Johannes 4:17 

7. Zijn trouwe volgeling  Openbaring 17:14b, Efeze 5:1 

8. Overweldigd door zegening.  Deuteronomium 28:2, Efeze 1:3 

9. Het licht van de wereld Matteüs 5:14 

10. Het zout van de aarde Matteüs 5:13 

11. De gerechtigheid van God 2 Korintiërs 5:21 

12. Deelnemer aan Zijn Goddelijke natuur  2 Petrus. 1:4 

13. Een ambassadeur voor Christus  2 Korintiërs 5:20 

14. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die 

God mogelijk heeft gemaakt. Efeze 2;10 

15. De appel van mijn Vaders oog Deuteronomium 32:10, Psalm 17:8 

16. Veranderd naar Zijn beeld 2 Korintiërs 3:18, Filipenzen 1:6 

17. Eén met de Vader en de Zoon Johannes 17:21-23 

18. Een deelnemer aan de gezindheid van Christus    Filipenzen 2:5,  

 1Kor. 2:16 

19. Gevuld met de vrede van God die alle verstand te boven gaat 

 Filipenzen 4:7 

20. In staat in en door de wet van de Heilige Geest te leven Romeinen 8:2 

21. In staat om met Christus te wandelen  Kolossen 2:6 

22. In staat om in alle omstandigheden tevreden te zijn    Filipenzen 4:11-13 

23. In staat om grotere dingen te doen dan Christus Jezus     Johannes 14:12 

24. Recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij roept
 Filipenzen 3:14 

25. Zijn grote daden tonend 1 Petrus 2:9 

 

 

 



 

MIJN DAGELIJKSE TIJD MET GOD 

De week van _______________ tot _________________ 20_____ 

Het vers uit het hoofd te leren (elke dag repeteren): ____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                             Referentie: _________________________ 

 

Dag (1) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dag (2) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dag (3) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maak te: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn response is: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Dag (4) Bijbelgedeelte lezen: ___________________________________ 

Meest aansprekend vers:_______________________________________ 

Wat indruk op me maak te: _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

God leert me: ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Mijn response is: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Dag (5) Bijbelgedeelte lezen: ___________________________________ 

Meest aansprekend vers:________________________________________ 

Wat indruk op me maak te: _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

God leert me: ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Mijn response is: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Dag (6) Bijbelgedeelte lezen: ___________________________________ 

Meest aansprekend vers:________________________________________ 

Wat indruk op me maak te: _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

God leert me: ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Mijn response is: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

Dag (7) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVRAAGD DATUM ANTWOORD DATUM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Veel gebed - 

Veel kracht - 

Veel prijs ! 

 

 

BOODSCHAP OVERZICHT 
Onderwerp: ________________________________________________________ 
 

Datum _________________ Spreker ____________________________________ 
 

Bijbel Referentie ____________________________ 
 

 

De hoofd punten en kerngedachten voor elk punt 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Wat een indruk op me maakte was: ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

God leert me _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Ik doe er dit mee ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


