
HET 
OVERWINNENDE

LEVEN

18  In welke mensen woont de Heilige Geest (Johannes 7:38-39)?

                      

19  Waar woont de Heilige Geest nu (1. Korinther 3:16)?

                      

20  Daarom hoort alleen diegene tot Jezus Christus, in wie (Romeinen 8:9)  

      woont.

Vervuld zijn met de Heilige Geest
Als we  vervuld met de Heilige Geest willen zijn, moeten we ons volle-
dig ter beschikking stellen aan God.

21  Wat word ons gevraagd om te doen in Efeze 5:18? 

                     

22  Wij zullen ons niet meer de (Romeinen 6:13)                 

ter beschikking stellen, maar              .

23  Wat is de ware Godsdienst die God behaagt?

Romeinen 12:1                       

24  Waartoe heeft God ons geroepen?

1. Thessalonicenzen 4:7                     

Hoewel het normaal zou moeten zijn voor een christen om een heilig 
leven te leiden, kan hij toch in zonde vervallen.

25  Hoe ontvangen we opnieuw vergeving van onze zonden?

1. Johannes 1:9                       

26  Wat deden de eerste christenen in Jeruzalem om opnieuw vervuld 
te worden met de Heilige Geest?

Handelingen 4:31                       

27  Ook wij kunnen keer op keer de vervulling met de Heilige Geest tel-

kens weer opnieuw (Markus 11:24)              begeren.

28  Wat ervaren zij die in Jezus geloven, volgens Johannes 7:38-39?

                        

Hiermee hebt u de vijfdelige “Bijbelcursus op afstand”  voltooid, en wil-
len we je van harte geluk wensen. Mocht je nog  vragen hebben dan ben 
je van harte welkom om met ons contact op te nemen.

Zou je ons alsjeblieft willen laten weten wat je het leukst vond aan deze 
“Bijbelcursus op afstand”  of wat je geholpen heeft! 
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6  Waarop kunnen we rekenen bij al onze beslissingen?

Psalm 32:8            

7  Waar wordt het leven van een  volgeling  van Jezus door gekenmerkt?

Johannes 10:10           

8  Waaruit bestaat de vrucht van de Heilige Geest?

Galaten 5:22-23            

             

9  Hoe moeten we leven zodat we onze zelfzuchtige verlangens kun-
nen weerstaan (Galaten 5:16)?

             

10  Waar stelt de Heilige Geest ons toe  in staat?

Romeinen 5:5            

II. Waar haal ik de kracht vandaan, om 
een overwinnend leven leiden?

11  Wat is er volgens Lukas 24:49 met Pinksteren gebeurd?

             

De Heilige Geest is niet een onbepaald iets of een onpersoonlijke kracht, 
maar een “Persoon” van de Goddelijke Drie-eenheid. 

12  Volgens Matteüs 28:19 openbaart God zich aan ons

als God, de      , als God, de                        

en als God, de       .

13  Alleen door de kracht van (Handelingen 1:8)                           

      kunnen we getuigen  van Jezus zijn.

Christen zijn is geen kramp, als het goed begrepen 

wordt. Het is ook niet gemarkeerd door aanhoudende 

nederlagen en tegenslagen. God heeft ons in de Bijbel 

grote beloften gegeven voor een leven van overvloed. 

Het is daarom belangrijk voor ons dat we deze beloften 

kennen en we daar aanspraak op maken.

I. Wat is een “overwinnend leven”?

Als kinderen Gods zijn we niet meer knechten van de zonde (Johannes 

8:34; Romeinen 6:12-13) en een speelbal van onze hartstochten. Zonde 

zou niet over ons mogen heersen (Romeinen 6:14; Genesis 4:7)!

1  God wil niet dat we van de ene nederlaag naar de andere gaan, maar 

om in (1. Korinthiërs 15:57)           te leven.

2  Hoe blijven we bewaard voor hebzucht (Hebreeën 13:5)?

             

3  Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen een te hoge dunk van onszelf?

Philippians 2:3-4           

4  Hoe kunnen we de verleiding van een zondig leven weerstaan?

2. Timotheüs 2:22           

Leven in de kracht van de Heilige Geest zal z‘n uitwerking hebben op 

ons dagelijks leven.

5  Jezus wil dat ons leven                                      draagt 

(Johannes 15:5) en dat onze (Johannes 15:7)       

verhoord worden.

14  Ook bij de doop van de Heere Jezus openbaarde God zich in zijn 
drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Leest u Markus 1:9-11!

Jezus, de                        , liet zich in de Jordaan dopen. 

God De           , Liet Zijn stem horen en sprak:   

“                 .” 

God, de                  , daalde in de 

ge daante van een       op Jezus neer.

Hoewel we God in drie “Personen” kennen, is er maar één God (zie 
Exodus 20:2-3). Deze eenheid kunnen we niet verklaren, God gaat ons 
verstand te boven.

15  Welke taken vervult de Heilige Geest?

Johannes 16:8                    

Johannes 16:13                    

Johannes 16:14                    

III. Leven in de Heilige Geest

Zodat we een leven kunnen leiden in de kracht van de Heilige Geest, moe-
ten we de Heilige Geest hebben ontvangen en ermee vervuld zijn.

De ontvangst van de Heilige Geest

16  Wat moet er gebeuren, zodat  iemand de Heilige Geest kan ont-
vangen (Johannes 3:3-7)?

                     

17  Wat gebeurde er, toen we tot geloof in Jezus kwamen (Efeze 1:13)?
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