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  7U Hebt Een Helper   
 
 
 

Het was nooit Gods bedoeling dat u een Christelijk leven 
zou leven zonder Zijn hulp. In feite, leeft God in uw door de 
kracht van Zijn Heilige Geest. U bent niet alleen. 

Sommige mensen denken dat christen worden gewoon het 
leren van een nieuwe set regels is. Ze hebben het verkeerd. Het 
christelijke leven is geen set van regels waaraan u u moet 
houden. Het is niet afhankelijk van u worstelingen om goed te 
zijn. Het is nieuw leven van God, welke vanuit uw binnenste 
naar buiten zal stromen. 

Naarmate u de Heilige Geest u laat leiden, zal u leren hoe u 
u aan Gods normen kunt houden. De Heilige Geest zal u de 
kracht geven om u te keren tegen het kwade en het juiste te 
kiezen. Dagelijks zal u groeien en zo meer op uw Hemelse 
Vader lijken. 

Ja, u hebt een prachtig Helper! Deze les zal uitleggen wie 
Hij is en hoe Hij u helpt. 

 
 



 

Les Overzicht 
 
A. De Heilige Geest is Uw Helper 

B. De Vrucht van de Heilige Geest 

C. Wandelen in de Heilige Geest 

D. De Kracht van de Heilige Geest in U 

E. De Gaven van de Heilige Geest 

 

Les Doelen 
 
1. Identificeer de hulp die God u aanbiedt om voor Hem te leven. 
2. Beschrijf de verschillende manieren waarop de Heilige Geest 
in uw leven werkt. 
3. Ervaar zelf de kracht van de Heilige Geest. 
4. Beschrijf de doop in de Heilige Geest. 
5. Identificeer de waarheden over de gaven van de Heilige Geest. 
 
A. DE HEILIGE GEEST IS UW HELPER 
Doel 1. Identificeer de hulp die God u aanbiedt om voor Hem te 
leven. 
    Door het leven en de dood van Jezus Christus, voorzag God alles 
voor uw redding. Hij heeft ook in alles voorzien wat u nodig hebt 
voor uw nieuwe leven. Hij heeft dit gedaan door Zijn Heilige Geest 
te sturen. 
 
    De Heilige Geest kan overal tegelijk zijn. Toen Jezus op aarde 
was, kon hij maar op één plaats tegelijk zijn. Maar nadat Hij was 
opgevaren naar de hemel, zond Hij de Heilige Geest om in alle 
christenen te wonen, ons te leiden en ons te helpen. Johannes citeert 
de belofte van Jezus: 

“Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij u zult zijn…Later 
zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en 
alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd 
heb”. (Johannes 14:16, 26) 

 



Opdracht 
 
1. De Helper die God gezonden heeft om altijd bij u te zijn is de 
a) voorganger in uw gemeente. 
b) Heilige Geest. 
c) priester in uw buurt. 
 
2. De nadruk van een christelijk leven is op 
a) gehoorzamen aan een aantal regels. 
b) u voortdurende strijd om goed te zijn. 
c) de Heilige Geest  in u woont. 
 
3. De heilige Geest is gekomen om 
a)  altijd met iedere christen te zijn. 
b)  met enkele christenen te zijn. 
c) om overal tegelijk te zijn. 
 
B. DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST 
Doel 2. Beschrijf de verschillende manieren waarop de Heilige 
Geest in uw leven werkt. 
 

De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in uw leven levert 
resultaten die de vrucht van de Geest worden genoemd. Hij geeft u 
het verlangen en de kracht om het juiste te doen. Door in te stemmen 
dat Hij u leidt en helpt, vormt Hij uw Christelijk karakter. Uw goede 
houding, spraak en handelingen laten zien dat u een kind van God 
bent. Uw familieleden en vrienden zullen verheugd zijn in uw 
aanwezigheid, maar vooral uw hemelse Vader zal zich het meest 
verblijden over deze vrucht van de Heilige Geest. 

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 
daar iets tegen heeft.” (Galaten 5:22-23) 

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen 
zijn.” (Johannes 15:8) 

  



 

Opdracht 
 

4. De vrucht van de Heilige Geest is  
a)  de mensen die het evangelie van Jezus Christus horen. 
b)  geestelijke waarheden die wij in de Bijbel vinden. 
c)  goed kwalititeit van karakter als resultaat van de Geest. 

      
5. Lees Galaten 5:22-23 enkele malen. 

 
 

C.WANDELEN IN DE HEILIGE GEEST 
Doel 3. Ervaar zelf de kracht van de Heilige Geest. 

 
Het ligt in onze natuur dat wij alles op onze eigen manier willen 

doen. Dit is een neiging van de menselijke natuur. Wij doen wat wij 
graag willen, in plaats van het juiste te doen. Om deze reden is het 
nodig dat wij naar de stem van de Heilige Geest in ons luisteren, als 
Hij ons aanspoort om Gods wil te doen en ons ook de weg toont. 
Galaten 5:16, 25 leert ons: “Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, 
dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten…Wanneer de Geest 
ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons 
wijst.” 

 
Gods Geest zal u leiden en sterken, maar u zult uw deel moeten 

doen. U moet samenwerken met de Heilige Geest en u door Hem 
laten leiden. Dit is wat de Bijbel in sommige plaatsen “wandelen 
door de Geest” noemt. U bent hier al mee begonnen als u uw Bijbel 
leest en in praktijk brengt wat u hebt geleerd. 

 
Opdracht 

 
6. Volgens Galaten 5:16 “uw eigen begeerten” zijn begeerten die 
ons leiden tot 
a)   alleen aan uzelf denken en wat jij wil. 
b)   voorzien in de fysieke behoeften van u familie. 
c)   het verbeteren van uw huis en omgeving. 

 
 
 
 
 



D. DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST IN U 
Doel 4. Beschrijf de doop in de Heilige Geest. 

 

Jezus wist dat Zijn volgelingen meer dan hun eigen kracht nodig 
zouden hebben voor het werk dat voor God gedaan moest worden. 
Daarom zei Hij dat zij moesten wachten totdat zij vervuld zouden 
worden met de Heilige Geest, want dan zouden zij kracht ontvangen 
om Zijn getuigen te zijn over de gehele wereld. 

“Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet 
weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van 
de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in 
vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar 
binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest…Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden 
van de aarde.’” (Handelingen 1:4-5, 8) 

 
Johannes de Doper zei van Jezus: “Ik doop jullie met water, maar 

er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed 
genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en met vuur” (Lukas 3:16). 

 
Het boek Handelingen geeft ons het geweldige verslag hoe God 

Zijn belofte op de Pinksterdag vervulde en vertelt ons van de 
gezegende resultaten. 

“en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals 
hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden 
destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk 
op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen 
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde 
spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken?...Joden en proselieten, mensen uit Kreta en 
Arabië - wij allen horen hen in onze eigen taal spreken 
over Gods grote daden.” (Handelingen 2:4-7, 11) 

  



 
Deze doop in de Heilige Geest, of vervulling met de Heilige 

Geest, wordt ook genoemd de Pinksterervaring, omdat dit voor de 
eerste maal plaats vond op de Pinksterdag. Wanneer iemand spreekt 
door de kracht van de Heilige Geest en hij een taal die hij zelf niet 
kent spreekt, noemen wij soms het glossolalia. Dit Grieks woord 
betekent “spreken in tongen”. Wij noemen het ook wel een 
charismatische ervaring, want charisma betekent gift. Dit betekent 
dat het een gave is van de Heilige Geest en een bovennatuurlijke 
ervaring is. 

 
Opdracht 

 
7 De doop in de Heilige Geest verwijst meestal naar 
a)  de waterdoop door onderdompeling. 
b)  de vrucht dragen volgens Galaten 5:22-23. 
c)  het spreken in tongen zoals omschreven in Handelingen 2:4. 
 
8 Op Pinksterdag gaf de Heilige Geest de discipelen de gave om in te 
spreken in talen 
a)  die niemand kende. 
b)  die zij niet kenden. 
c)  die geen betekenis hadden. 

 
 
In tongen spreken was een teken dat de Heilige Geest was 

gekomen. Maar dat was slechts het begin. Jezus had beloofd dat de 
Heilige Geest ons kracht zou geven. Kracht voor twee doeleinden:  

1.  om ons te helpen anderen over Jezus te vertellen; 
2.  om ons te helpen om effectiever te bidden. 
 
Als Christenen getuigen en bidden in de kracht van de Heilige 

Geest gebeuren er wonderbaarlijke dingen, waardoor mensen zich 
keren tot de Heer.  

“Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf 
andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte 
toe: U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar 
mijn woorden en neem ze ter harte.” (Handelingen 2:14) 

 
“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich 
dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit 
met ongeveer drieduizend.” (Handelingen 2:41). 

 



“Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar 
ze biuen waren te beven, en allen werden vervuld van de 
heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van 
God.” (Handelingen 4:31). 

 
Opdracht 
 
9. De doop in de Heilige Geest is hoofdzakelijk geschonken om 
Christenen te bekrachtigen voor 
a)  getuigen en efficiënt bidden. 
b)  hun redding verkrijgen. 
c)  op wonderlijke manier te genezen. 
 
 

Deze kracht is ook beschikbaar voor de Christenen in deze tijd. 
Sinds het begin van de twintigste eeuw hebben miljoenen mensen 
over de gehele wereld in diverse kerkgenootschappen deze 
Pinksterervaring genoten in de doop van kracht. In Handelingen 
2:38-39 predikte Petrus: 

“Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen 
voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken 
worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 
kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, 
onze God, tot zich zal roepen.” 

 
Opdracht 
 
10 Wil u deze kracht van de Heilige Geest in uw leven? 
............................................................................... 
Wil u het vuur van God in uw leven laten branden, zodat u 
makkelijker aan anderen kan vertellen over de Heer?  
.................................................................................. 
Wil u graag effectiever bidden? 
............................................................................. 
 

 
 
  

Deze geweldige Pinkester ervaring is ook voor uw. Vraag God 
om uw te dopen in de Heilige Geest. 

 
 



 

E. DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST 
Doel 5. Identificeer de waarheden over de gaven van de  
              Heilige Geest. 
 

Zoals u daarnet hebt gelezen in Handelingen 2: 38-39, wordt de 
Heilige Geest zelf een “gave” genoemd. Dit woord verwijst ook naar 
de bekwaamheid dat Hij geeft aan de Christenen. Deze 
bekwaamheden worden “gaven” van de Heilige Geest genoemd. 
Christus wil dat Zijn gemeente vol is van geestelijk kracht, zodat de 
Heilige Geest speciale gaven kan geven aan de verschillende 
gemeenteleden. Op deze manier kan elke persoon deelnemen aan het 
werk en de groei van de gemeente. Paulus schrijft aan de gemeente 
in Korinthe: 

“Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest…In 
iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van 
de gemeente…Al deze gaven worden geschonken door 
een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk 
toebedeelt zoals hij wil.” (1 Corinthiërs 12:4, 7, 11). 

 
Opdracht 
 
11 Hier zijn verschillende verklaringen over de gaven van de Heilige 
Geest. Omcirkel de letter van het JUISTE antwoord. 
a)  Alle christenen hebben dezelfde gaven. 
b) Kerkleiders bepalen wie welke gave van de Heilige Geest   
    ontvangt. 
c) Een geschenk wordt gegeven aan één persoon, maar wij allemaal 
hebben baat aan wanneer de gave wordt gebruikt. 
d)  Alle Christenen kunnen de Heer dienen, omdat allen een gave van 
de Heilige Geest hebben.  
 
12. Bid dat God de Pinksteropwekking over de hele wereld zal 
voortzetten. 
 

13. Vraag de Heilige Geest om u de gave van dienstbaarheid te 
geven die Hij wil dat u hebt. Bid dat Hij Zijn gaven aan andere 
gemeenteleden zal geven.



 

 

Antwoorden op de Studievragen 
 
1  b) Heilige Geest 

7  c) het spreken in tongen zoals omschreven in Handelingen 2:4 
 

2  c) de Heilige Geest in u woont. 
 

8  b) die zij niet kenden. 
 

3  a) altijd met iedere christenen te zijn. 
 

9  a) getuigen en efficiënt bidden. 
 

4  c) goede kwaliteit van karakter als resultaat van de Geest 
 

11 beweringen c) en d) zijn juist. 
 

6  a) alleen aan uzelf denken en wat jij wil. 


