
Groeien 

  

Iedere dag kan een belevenis 

zijn voor de christen die de 

realiteit kent van het vervuld 

zijn met de Heilige Geest en 

zich van moment tot 

moment door Hem laat 

leiden. 

Hebt u ontdekt dat uw leven onder de leiding 

kan staan van de Heilige Geest? 

De Bijbel zegt ons dat er drie soorten mensen zijn.  

1.  DE NATUURLIJKE MENS - (Iemand die Christus niet heeft aanvaard) 

"Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, doordat het slechts geestelijk te beoordelen is" (1 Corinthiërs 

2:14). 

 

IEMAND DIE ZIJN LEVEN ZELF 

BESTUURT 

Het IK op de troon 

Interesses staan onder eigen contrôle wat 

vaak spanning en teleurstelling tot gevolg 

heeft. 

Christus staat buiten het leven 

 

2.  DE GEESTELIJKE MENS  

Iemand die beheerst en gesterkt wordt door de Heilige Geest "maar de geestelijke mens beoordeelt 

alle dingen..." (1 Corinthiërs 2:15).  

 

EEN LEVEN DOOR CHRISTUS 

BESTUURD 

CHRISTUS beheerst het leven 

Het IK onttroond 

Interesses staan onder contrôle van God 

waardoor er een groeiende harmonie is met 

Gods plan 



3. DE VLESELIJKE MENS - (Iemand die Christus heeft aanvaard maar in de nederlaag leeft, 

doordat hij/zij vertrouwt op eigen kunnen om als christen te leven).  

"En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, 

nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, want dat kon U nog niet verdragen. Ja, dat 

kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, bent u dan 

niet vleselijk en leeft u niet als onveranderde mensen?" (1 Corinthiërs 3:1-3)."  

 

IEMAND DIE ZIJN LEVEN 

ZELF BESTUURD 

Het IK op de troon 

Christus is onttroond 

Interesses staan onder eigen contrôle wat 

vaak spanning en teleurstelling tot gevolg 

heeft   

  

1. God wil ons een overvloedig en vruchtdragend christen leven 

geven. 

 Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed" (Johannes 10:10). 

 "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 

vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen". (Johannes 15:5). 

 "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet" 

(Galaten 5:22,23). 

 "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mij 

getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" 

Hanndelingen 1:8). 

 

DE GEESTELIJKE MENS - enige eigenschappen die het gevolg zijn van het vertrouwen op God: 



Christus staat centraal 

Gesterkt door de Heilige 

Geest 

Brengt anderen tot Christus 

Effectief gebedsleven 

Begrijpt Gods Woord 

Vertrouwt God 

Gehoorzaamt God 
 

Liefde 

Blijdschap 

Vrede  

Geduld 

Vriendelijkheid 

Goedheid 

Betrouwbaarheid 

 

Of bij een christen deze eigenschappen meer of minder tot uiting komen, hangt af van zijn 

vertrouwen op God in ieder facet van zijn leven en van zijn volwassenheid in Christus. Een christen 

die nog maar pas iets is gaan begrijpen van het werk van de Heilige Geest, moet niet ontmoedigd 

zijn, als hij niet zoveel "vruchten draagt" als christenen, die het werk van de Heilige Geest al langer 

hebben ervaren. 

Waardoor komt het dat de meeste christenen geen overvloedig leven ervaren? 

2. Vleselijke christenen kunnen het overvloedige en 

vruchtdragende christenleven niet ervaren 

   

De vleselijke mens vertrouwt op eigen kunnen om als christen te leven: 

1. Hij is of onkundig van Gods liefde, vergeving en kracht of is het vergeten (Romeinen 5:8-

10; Hebreeën 10:1-25; 1 Johannes 1; 1 Johannes 2:1-3; 2 Petrus 1:9; Handelingen 1:8). 

2. Hij wordt in zijn geestelijke leven heen en weer geslingerd. 

3. Hij zit met zichzelf in de knoop. Hij wil doen wat goed is, maar kan het niet. 

4. Hij laat na om in de kracht van de Heilige Geest te leven (1 Corinthiërs 3:1-3; Romeinen 

7:15-24; 8:7; Galaten 5:16-18) 

  

DE VLESELIJKE MENS - Een of meer van de volgende eigenschappen kunnen de christen 

karakteriseren die God niet volkomen vertrouwt:  
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Voorbijgaan aan zijn bezit  

in Christus 

Ongeloof 

Ongehoorzaamheid 

Weinig of geen liefde       

voor God en anderen 

Een arm gebedsleven 

Geen verlangen naar 

bijbelstudie 
 

Een wettische geest  

Onreine gedachten 

Jaloersheid 

Schuldgevoelens 

Zorgen 

Teleurstellingen 

Kritische instelling 

Lusteloosheid 

Doelloosheid 
 

(De persoon die belijdt een christen te zijn maar zo door blijft zondigen, moet zich realiseren dat 

misschien helemaal geen christen is, volgens  1 Johannes 2:3; 3:6, 9; Efeziers 5:5).  

Als U de zekerheid wil hebben dat U een Christen bent, klik hier.  

 

De derde waarheid geeft ons de enige oplossing voor dit probleem ... 

3. Jezus belooft het overvloedige en vruchtdragende leven als gevolg van de 

vervulling met (beheerst en gesterkt worden door) de Heilige Geest. 

          Het met de Geest vervulde leven is het door Christus beheerste leven waarin Christus leeft en werkt door 

de kracht van de Heilige Geest  (Johannes 15). ,  

 Volgens  Johannes 3:1-8 wordt men een christen door het werk van de Heilige Geest. Vanaf het moment 

van de geestelijke geboorte woont de Heilige Geest in de christen. (Johannes 1:12; Colossenzen 2:9,10; 

Johannes 14:16,17). 

Hoewel de Heilige Geest dus in alle christenen woont, zijn niet allen er vol van en 

worden zij niet beheerst en gesterkt door de Heilige Geest. 

 De Heilige Geest is de bron van het overvloedige christenleven (Johannes 7:37-39).  

 Heilige Geest kwam om Christus te verheerlijken (Johannes 16:1-15). Als iemandvervuld is met de 

Heilige Geest, dan zal ook hij Christus verheerlijken. 

          Bij Zijn laatste opdracht voor Zijn hemelvaart beloofde Christus de kracht van de Heilige Geest om ons in 

staat te  

          stellen getuigen van Hem te zijn (Handelingen 1:1-9).  

  

Hoe kan men dan vervuld worden met de Heilige Geest?  
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4. Wij worden met de Heilige Geest vervuld (beheerst en gesterkt) door geloof. Zo 

alleen kunnen wij het overvloedige en vruchtdragende lenen ervaren, dat Christus 

beloofd heeft aan iedere Christen. 

  

U kunt de vervulling met de Heilige Geest nu ontvangen als u: 

 Oprecht verlangt te worden beheerst en gesterkt door de Heilige Geest (Mattheus 5:6; Johannes 7:37-

39).  

 Uw zonden belijdt. Dank in geloof dat God al uw zonden van verleden, heden en toekomst heeft 

vergeven, doordat Christus voor u is gestorven (Colossenzen 2:13-15; 1 Johannes 1; 2:1-3; Hebreeën 

10:1-17).  

 Eigen u in geloof de vervulling met de Heilige Geest toe volgens: 

1. Zijn Bevel - wordt vervuld met de Heilige Geest.."Bedrinkt U niet aan wijn, waarin 

bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5:18) 

2. Zijn belofte - God verhoort altijd als we bidden naar Zijn wil. "En dit is de vrijmoedigheid die 

wij tegenover hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En indien 

wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen 

hebben, die wij van Hem hebben gebeden" (1 Johannes 5:14,15). 

Geloof kan door gebed tot uitdrukking komen ...  

Wij kunnen in geloof bidden om de vervulling met de Heilige Geest 

Alleen door geloof worden wij vervuld met de Heilige Gesst. Oprecht gebed is een manier om ons 

geloof tot uitdrukking te brengen. 

U zou het volgende kunnen bidden: 

"Hemelse Vader, ik heb U nodig. Ik erken dat ik zelf mijn leven heb bestuurd en als gevolg daarvan 

tegen U heb gezondigd. Ik dank U dat mijn zonden vergeven zijn, doordat Christus voor mij 

gestorven is aan het kruis. Ik bid U, Heer Jezus, of U de plaats op de troon van mijn leven opnieuw 

wilt innemen en voortaan mijn leven wilt besturen. Vul mij met Uw Geest. U hebt mij bevolen om 

mij met Uw Geest te laten vullen en U hebt in Uw woord beloofd dat U dat wilt doen, als ik het U in 

geloof vraag. Ik bid het U in de Naam van Jezus. Als uitdrukking van mijn geloof dank ik U nu, dat 

U mij met de Heilige Geest vervult en mijn leven voortaan beheerst." 

Geeft dit gebed het verlangen van uw hart weer? 

Zo ja, bid God dan om u nu te vervullen met de Heilige Geest en vertrouw dat Hij het doet. 
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Hoe weet u dat u vervuld (beheerst en gesterkt) bent met de Geest? 

Hebt U God gevraagd u te vervullen met de Heilige Geest? Bent u nu vervuld met de Heilige 

Geest? Op grond waarvan weet u dat? 

(De betrouwbaarheid van God Zelf en Zijn Woord (Hebreeën 11:6; Romeinen 14:22, 23). 

Vertrouw niet op uw gevoel. Wij moeten het niet hebben van ons gevoel maar van Gods beloften. 

Een christen leeft uit het geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid van God Zelf en van Zijn 

woord. De trein die hieronder is getekend, laat het verband zien tussen het feit (God en Zijn 

Woord), het geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord), en het gevoel (het gevolg van ons 

geloof en onze gehoorzaamheid aan God) (Johannes 14:21). 

 

De lokomotief kan met of zonder wagon rijden. Maar het is zinloos te proberen de trein door de 

wagon te laten trekken. Op dezelfde manier moeten wij, christenen, niet afgaan op ons gevoel of op 

emoties, maar ons vertrouwen stellen in de betrouwbaarheid van God en de beloften van Zijn 

Woord. 

 

Hoe kunnen we leven in de kracht van de Geest? 

Geloof (vertrouwen in God en in Zijn beloften) is de enige manier waardoor een Christen het door 

de Geest beheerste leven kan leven. 

Als u voortdurende op Christus blijft vertrouwen: 

1. Zal uw leven steeds meer vrucht van de Geest laten zien (Galaten 5:22, 23 ) en wordt 

Christus steeds meer zichtbaar in u ( Romeinen 12:2; 2 Corintiërs 3:18) 

2. Zullen uw gebed en bijbelstudie meer inhoud en betekenis krijgen. 

3. Zult u Zijn kracht ervaren in het getuigen (Handelingen 1:8).  

4. Zult u beter gewapend zin voor de geestelijke strijd tegen de wereld (1 Johannes 2:15-17); 

tegen het vlees (Galaten 5:16-17); en tegen de satan (1 Petrus 5:7-9; Efeziërs 6:10-13 ). 

5. Zult u Zijn kracht ervaren om verzoeking en zonde te weerstaan (1 Corinthiërs 10:13; 

Filippenzen 4:13; Efeziërs 1:19-23; 2 Timotheüs 1:7; Romeinen 6:1-16). 
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Geestelijk Ademhalen 

Door geloof kunt u voortdurend Gods liefde en vergeving ervaren. Wanneer u zich bewust wordt 

dat in uw leven iets (een bepaalde houding of een daad) niet overeenstemt met Gods wil, hoewel u 

toch wel met Hem wandelt en oprecht verlangt Hem te dienen, dank God dan dat Hij uw zonden 

heeft vergeven - uw vroegere, huidige en toekomstige- op grond van Christus' dood aan het kruis. 

Maak in geloof aanspraak op Zijn liefde en vergeving en blijf in gemeenschap met Hem. 

Als u door zonde de troon van uw leven zelf weer bezet (en dat is een duidelijke daad van 

ongehoorzaamheid) haal dan geestelijk adem. 

Geestelijk ademhalen (het onzuivere uit- en het zuivere inademen) is een praktische toepassing 

van geloof, die het ons mogelijk maakt Gods liefde en vergeving te blijven ervaren. 

1. Adem uit - belijd uw zonde - erken uw schuld en dank Hem voor de vergeving er van, volgens 1 

Johannes 1:9 en Hebreeën 10:1-25. Belijden houdt in dat wij berouw hebben en verandering willen 

in onze houding en in ons handelen. 

2. Adem in - geef opnieuw de leiding van uw leven over aan Christus en eigen u in geloof de 

volheid van de Heilige Geest toe. Geloof dat Hij uw leven nu beheerst en u kracht geeft volgens 

Zijn opdracht in Efeziers 5:18 en Zijn belofte in 1 Johannes 5:14, 15.  

Misschien wilt U deze belangrijke ontdekking met iemand  delen...  

 

Als deze pagina's iets voor u hebben betekend, geef het dan aan iemand anders door. 

Van het boekje "Hebt u ontdekt dat uw leven onder leiding kan staan van de Heilige Geest?" 

zijn reeds vele miljoenen exemplaren verspreid. Het resultaat is dat duizenden christenen 

hebben geleerd hoe zij voortdurende de kracht en de leiding van de Heilige Geest kunnen 

ervaren. Door het overvloedige leven dat Christus belooft, en dat zij nu ervaren, zijn zij meer 

vrucht gaan dragen in het getuigen. De ondervinding bevestigt dat de opdracht die Christus 

aan zijn discipelen gaf om te wachten op de kracht van de Heilige Geest, voordat zij uit 

konden gaan om de wereld het goede nieuws te vertellen, nog steeds geldt. Als christenen het 

werk van de Heilige Geest begrijpen, willen de meesten actief betrokken worden bij het 

getuigen van Christus en willen zij meewerken aan de vervulling van het zendingsbevel in 

onze generatie. 

  

Indien U een browser gebruikt die geen formulieren aankan en U zou graag wat extra informatie 

willen, bel of fax naar het telefoonnummer (597) 463013 faxnummer (597) 432044 of schrijf naar 
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