
VAN HARTE WELKOM



Avond …



School voor Geloofsverdieping 2021-2022

1. Samen starten
2.   De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8.  Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

“Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods” (Liturgie van het vormsel)

God komt IN ons wonen 
en werken 



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

“Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods” (Liturgie van het vormsel)

God op zich   God als VADER

God voor ons  God als ZOON

God in ons  God als GEEST



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

“Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods” (Liturgie van het vormsel)

“Weet u dan niet dat u een tempel Gods bent en de 
Geest van God in u woont?” (1Kor 3,16).  

“U weet het: uw lichaam is een tempel van de Heilige 
Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt. 
U bent niet van uzelf” (1Kor 6,19).



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

Heel ons leven wordt nieuw! 

Gods Geest maakt een 
nieuw begin, opent nieuwe 
perspectieven, laat een 
frisse wind waaien. 



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

Overzicht van les 16: 

1. De Geest herschept – een nieuwe mens

2. De Geest maakt vrij – een nieuwe praktijk

3. De Geest maakt één – een nieuwe gemeenschap

4. De Geest doet hopen – een nieuw perspectief



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.1 Metanoia

• Opnieuw geboren worden, vanuit de Geest

• Uit Gods hand ontvangen, als puur 
geschenk

• Veronderstelt “meta-noia” (‘anders gaan 
denken’) = bekering, ommekeer

• Een proces:  zich door God laten ‘vullen’, 
leren ontvangen (i.p.v. doen) 



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.1 Metanoia

“Een waterbekken wacht totdat het 
geheel vol is. Dan pas begint een 
waterbekken over te lopen. Een 
waterbekken deelt uit van eigen 
volheid terwijl het zelf gevuld blijft.” 

Bernardus van Clairvaux (12de eeuw)



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.2 Denk groter

“De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom 
tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” (Mc 1,15). 

• Een andere voorstelling van God en het Rijk Gods

• Hoe dan? Zie bij het doopsel van Jezus: 

“Jij bent mijn veelgeliefde zoon, 
in wie Ik vreugde vind.” 

• Paul Tillich: “Aanvaarden dat je aanvaard bent.”



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

Samenvattend: 

De ommekeer (meta-noia) naar God toe (1.1) en het groter denken over God en 
zijn Rijk (1.2) bestaan vooral hierin: 

Geloven is NIET op de eerste plaats een zaak van kennen of van doen, 

maar WEL een zaak van zich laten kennen, zich laten doen,  zich laten
bewonen door Gods Geest

Kortom: het gaat erom een ‘kind van God te worden’ (zie 1.3) 



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.3 Een geest van kindschap

Gods Geest is een “geest van kindschap die ons doet uitroepen: Abba, Vader” 
(Rom 8,15)

 ligt moeilijk in onze moderne, westerse cultuur

autonomie
zelfbeschikking
assertiviteit
zelfontplooiing

zelfs GELOOF zien als eigen prestatie 



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.3 Een geest van kindschap

Gods Geest is een “geest van kindschap die ons doet uitroepen: Abba, Vader” 
(Rom 8,15)

autonomie
zelfbeschikking
assertiviteit
zelfontplooiing

zelfs GELOOF zien als eigen prestatie

ontvankelijk als kinderen 
ik word bemind

het centrum van mijn leven ligt bij 
iemand ANDERS



1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.3 Een geest van kindschap

Gods Geest is een “geest van kindschap die ons doet uitroepen: Abba, Vader” 
(Rom 8,15)

“Het vraagt om een houding waarbij je 
de ander laat binnenkomen 
tot in het centrum van je persoon, 
om hem daar te laten spreken.” 

http://www.youtube.com/watch?v=1lPVUU-Pseg&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=1lPVUU-Pseg&feature=youtube_gdata_player


1. DE GEEST HERSCHEPT – EEN NIEUWE MENS WORDEN

1.3 Een geest van kindschap

= iets PARADOXAALS

Jezelf vinden door jezelf te verliezen
Zelfstandigheid ontwikkelen je aan iemand toe te vertrouwen
Iemand zijn van Iemand te zijn

= iets BEVRIJDENDS

• Relatie, verbond
• Eigen prestatie wordt ‘vrijgemaakt’ tot vrucht
• Geeft vreugde, blijheid, vrede



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

Overzicht van les 16: 

1. De Geest herschept – een nieuwe mens

2. De Geest maakt vrij – een nieuwe praktijk

3. De Geest maakt één – een nieuwe gemeenschap

4. De Geest doet hopen – een nieuw perspectief



2. DE GEEST MAAKT VRIJ – EEN NIEUWE PRAKTIJK

2. 1 Paulus: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

• Paulus: van christen-vervolger tot 
navolger van Christus

• ‘Ikzelf leef niet meer, Christus leeft 
in mij.’ 

• Leven in de Geest (< > in het vlees)

• Maakt waarlijk vrij! 



2. DE GEEST MAAKT VRIJ – EEN NIEUWE PRAKTIJK

2. 1 Paulus: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

• Paulus: van christen-vervolger tot navolger van Christus

• ‘Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.’ 

• Leven in de Geest (< > in het vlees)

• Maakt waarlijk vrij! 

VRIJ VAN VRIJ VOOR 
Ik-geslotenheid liefde, de ander

VRIJ VANUIT 
leven in de Geest, Gods-verbonden



2. DE GEEST MAAKT VRIJ – EEN NIEUWE PRAKTIJK

2. 1 Paulus: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

Een hedendaagse getuige van die vrijheid: Thierry Bizot (°1962)

http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/depeerle/full30264177.jpg
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/depeerle/full30264177.jpg


2. DE GEEST MAAKT VRIJ – EEN NIEUWE PRAKTIJK

2. 1 Paulus: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

Een hedendaagse getuige van die vrijheid: Thierry Bizot (°1962)

“Ik was bang dat ik mij zou verwijderen van 
wie ik graag zag, mijn vrouw, mijn kinderen. 

Maar het tegendeel is waar. Sedert Jezus 
mijn wegen kruiste, is mijn liefde voor haar 
en voor mijn kinderen alleen maar groter 
geworden.”

Cf. Paulus: zich binden aan Christus = 
waarlijk vrij worden





2. DE GEEST MAAKT VRIJ – EEN NIEUWE PRAKTIJK

2. 1 Paulus: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

“Leven in de Geest = leven in de Liefde” 

Ontslagen van de noodzaak jezelf voortdurend 
te bevestigen 

Met Gods liefde in het hart de naaste 
liefhebben



2. DE GEEST MAAKT VRIJ – EEN NIEUWE PRAKTIJK

2. 2 De vruchten van de Geest

• niet alleen voor de privé-sfeer

• ook zichtbaar in het samenleven

• een nieuwe praktijk; geloof dat het 
leven werkelijk verandert: 

 CONTRASTEREND 

 CREATIEF 

 VRIJMOEDIG



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

Overzicht van les 16: 

1. De Geest herschept – een nieuwe mens

2. De Geest maakt vrij – een nieuwe praktijk

3. De Geest maakt één – een nieuwe gemeenschap

4. De Geest doet hopen – een nieuw perspectief



3. DE GEEST MAAKT ÉÉN – EEN NIEUWE GEMEENSCHAP

• Een gemeenschap van geroepenen 
= de Kerk (Ek-klesia) 

• De Kerk is de ruimte van de Geest, 
de bouwwerf van de Geest

“In Hem wordt ook u mee opgebouwd 
tot een woning van God, in de Geest”

“Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij.”



3. DE GEEST MAAKT ÉÉN – EEN NIEUWE GEMEENSCHAP

• Broers en zussen van elkaar, in Christus: 

“Wij zijn de takken van één boom, 
van ‘t zelfde huis de gangen.” (Felix Timmermans)

• Een nieuwe gemeenschap waarin iets van het Rijk Gods 
zichtbaar wordt

• Kerk = Gods nieuwe schepping; door God 
samengeroepen, door Gods Geest geleid

o Zonder de Geest is de Kerk al te menselijk (functioneel; 
sociaal instituut) 

o In de wereld, niet van de wereld



LEVEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST

Overzicht van les 16: 

1. De Geest herschept – een nieuwe mens

2. De Geest maakt vrij – een nieuwe praktijk

3. De Geest maakt één – een nieuwe gemeenschap

4. De Geest doet hopen – een nieuw perspectief



4. DE GEEST DOET HOPEN – EEN NIEUW PERSPECTIEF

4.1 De Geest doet ons uitzien

• Christenen zijn uitkijk-mensen, heel hun 
leven is ‘advent’

• God komt op ons toe, Hij is onze toe-komst

• Geloof “is de vaste grond voor wat wij 
hopen, het bewijs van wat wij nog niet zien”
(Heb 11,1)



4. DE GEEST DOET HOPEN – EEN NIEUW PERSPECTIEF

4.2 De hoop is als een klein, sterk meisje

HOOP

De ‘harde’ feiten 
(oorlog, ziekte, 
rampen, …) 

WANHOOP
BERUSTING
CYNISME



4. DE GEEST DOET HOPEN – EEN NIEUW PERSPECTIEF

4.2 De hoop is als een klein, sterk meisje

HOOP

GELOOF LIEFDE



4. DE GEEST DOET HOPEN – EEN NIEUW PERSPECTIEF

4.2 De hoop is als een klein, sterk meisje

HOOP

GELOOF LIEFDE

"Zij, de kleinste, trekt alles op gang. Want het 
geloof ziet alleen wat 'is'. Zij echter ziet wat 
'zal zijn'. De liefde heeft slechts lief wat 'is'. Zij 
bemint wat 'zal zijn'. Zonder haar zijn de twee 
grote zussen slechts twee vrouwen op leeftijd." 



4. DE GEEST DOET HOPEN – EEN NIEUW PERSPECTIEF

4.3 Zij die hopen, leven anders

Positief moment
Hoop als engagement, inzet,
bouwen aan de toekomst
Espoir
Ik werk aan beter, ‘heb’ hoop.

Gratuit moment
Hoop als verwachting en vertrouwen,
weten dat God toekomst schenkt
Espérance
Ik sta open, ben hopende…

Kritisch moment
Hoop als protest,
kritiek tegenover het nu
Revolte
Dit kan niet, is geen leven.

“Men spreekt niet van hopen 
als men het voorwerp van zijn 
hoop al ziet: wie kijkt nog uit 
naar wat hij al ziet?” (Rom. 8)



4. DE GEEST DOET HOPEN – EEN NIEUW PERSPECTIEF

4.3 Zij die hopen, leven anders

Positief moment
Hoop als engagement, inzet,
bouwen aan de toekomst
Espoir
Ik werk aan beter, ‘heb’ hoop.

Gratuit moment
Hoop als verwachting en vertrouwen,
weten dat God toekomst schenkt
Espérance
Ik sta open, ben hopende…

Kritisch moment
Hoop als protest,
kritiek tegenover het nu
Revolte
Dit kan niet, is geen leven.

NEGATIVISME
 ACTIVISME 

 NAÏEF OPTIMISME 

“Blijf niet staren op wat vroeger 
was, klamp u niet vast aan het 
verleden. Zie, Ik ga iets nieuws 
maken, het is al aan het kiemen, 
merk je dat niet?” (Js 43,18-19).



5. TOT SLOT: GEDREVEN DOOR DE GEEST

• De Geest = dynamiek, gedrevenheid, 
energie

• Wij blijven op weg, onder de leiding van 
de Geest


